BELANGRIJK BERICHT
NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, HAAR TERRITORIA EN
EIGENDOMMEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF HET DISTRICT
COLUMBIA (DE ‘‘VERENIGDE STATEN’’) OF AAN ENIGE PERSOON VERBLIJVEND OF
GELOKALISEERD IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS DIT DOCUMENT TE
VERSPREIDEN.
BELANGRIJK: U moet het volgende lezen alvorens verder te gaan. Het volgende is van
toepassing op het Openbaar Overnamebod Memorandum dat volgt op dit bericht en u wordt derhalve
aangeraden om dit zorgvuldig te lezen alvorens het Openbaar Overnamebod Memorandum te lezen, te
openen of het op andere wijze te gebruiken. Door het Openbaar Overnamebod Memorandum te openen
gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de volgende voorwaarden en modaliteiten, met inbegrip
van elke wijziging daaraan, telkens u enige informatie ontvangt van de Bieder of de Dealer Managers (elk
zoals gedefinieerd in het Openbaar Overnamebod Memorandum) als gevolg van dergelijke toegang.
Beperkingen: NIETS IN DEZE ELEKTRONISCHE OVERDRACHT VORMT EEN AANBOD TOT
AANKOOP VAN OF EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP VAN
EFFECTEN IN ENIGE JURISDICTIE WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.
HET HIERNAVOLGENDE OPENBAAR OVERNAMEBOD MEMORANDUM MAG NIET
DOORGESTUURD OF VERDEELD WORDEN AAN ENIGE ANDERE PERSOON EN MAG NIET WORDEN
GEREPRODUCEERD OP GELIJK WELKE WIJZE. ELKE VORM VAN DOORSTUREN, VERDELEN OF
REPRODUCEREN VAN DIT DOCUMENT, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS NIET TOEGELATEN.
VERZUIMEN OM DEZE RICHTLIJN NA TE LEVEN KAN LEIDEN TOT DE SCHENDING VAN DE
SECURITIES ACT OF DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN ANDERE JURISDICTIES. ALS U ZICH
TOEGANG HEEFT VERSCHAFT TOT DEZE OVERDRACHT IN OVERTREDING VAN ENIGE VAN DE
VOORMELDE BEPERKINGEN BENT U NIET GEMACHTIGD EN ZAL U NIET IN STAAT ZIJN OM ENIGE
VAN DE HIERIN BESCHREVEN EFFECTEN TE KOPEN.
Bevestiging van uw verklaring: Om in aanmerking te komen om dit Openbaar Overnamebod
Memorandum te bekijken of investeringsbeslissingen te nemen met de betrekking tot de effecten,
moeten potentiële verkopers van de effecten buiten de Verenigde Staten handelen in een offshore
transactie (overeenkomstig Regulation S onder de Securities Act). Door de e-mail te aanvaarden of dit
Openbaar Overnamebod Memorandum te openen wordt u geacht aan de Bieder en de Dealer
Managers te hebben verklaard dat (1) u en alle cliënten die u vertegenwoordigt ofwel personen buiten
de Verenigde Staten zijn (2) u een persoon bent die bevoegd is, onder toepasselijke wetgeving en
regelgeving, om dit Openbaar Overnamebod Memorandum te ontvangen en (3) u toestemt in levering
van dit Openbaar Overnamebod Memorandum door elektronische overdracht.
U wordt eraan herinnerd dat dit Openbaar Overnamebod Memorandum u werd bezorgd of door u
werd geopend op basis dat u een persoon bent in het bezit van wie dit Openbaar Overnamebod
Memorandum rechtsgeldig mag worden afgeleverd in overeenstemming met de wetten van de
jurisdictie waarin u zich bevindt en u mag de inhoud van dit Openbaar Overnamebod Memorandum niet
aan enige andere persoon bezorgen of onthullen, noch bent u daartoe gemachtigd. De documenten
betreffende het overnamebod vormen geen aanbod tot aankoop van of een uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot verkoop op enige plaats waar dergelijke aanbiedingen of uitnodigingen niet wettelijk zijn
toegelaten, en mogen in dat verband niet worden gebruikt. Indien een jurisdictie vereist dat het
openbaar overnamebod wordt gedaan door een vergunde makelaar of handelaar en de Dealer
Managers of een verbonden entiteit van de Dealer Managers is een vergunde makelaar of handelaar in
die jurisdictie dan wordt het openbaar overnamebod geacht te zijn gedaan door de Dealer Managers of
een dergelijke met hen verbonden entiteit in naam van de Bieder.
Dit Openbaar Overnamebod Memorandum werd u bezorgd of werd door u geopend in
elektronische vorm. U wordt eraan herinnerd dat documenten verzonden via dit medium gewijzigd
kunnen worden gedurende elektronische verzending en derhalve dat, noch de Bieder noch de Dealer
Managers noch enige persoon die enige van hen controleert noch een bestuurder, functionaris,
werknemer of volmachthouder van enige van hen noch een persoon verbonden met dergelijke persoon,
enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van gelijk welke aard aanvaardt met betrekking tot
enige afwijking tussen het aan u in elektronische vorm bezorgde Openbaar Overnamebod
Memorandum en het papieren exemplaar dat door u op verzoek verkrijgbaar is bij de Dealer Managers.
Gelieve u ervan te vergewissen dat uw exemplaar volledig is.
U bent verantwoordelijk voor bescherming tegen virussen en andere destructieve elementen. Uw
gebruik van deze e-mail is op uw eigen risico, en het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgen te
nemen opdat deze vrij is van virussen en andere elementen van destructieve aard.
Deze e-mail is enkel bedoeld voor de hierin genoemde ontvanger(s). Indien u niet de bedoelde
ontvanger bent, gelieve de zender onmiddellijk te verwittigen (via antwoord e-mail) en deze e-mail te
verwijderen uit uw mailbox.
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Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.
(opgericht in Nederland op 3 februari 1995; met statutaire zetel te Budel-Dorplein gemeente Cranendonck, Nederland; geregistreerd
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17087444)

Voorwaardelijk Openbaar Overnamebod in cash door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.
voor een totale hoofdsom van maximaal g 320.000.000 op: (i) alle g 220.000.000 in totale
hoofdsom uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die door Nyrstar NV zijn
uitgegeven op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015, en (ii) voor een totale hoofdsom
van maximaal g 100.000.000 uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die door
Nyrstar NV uitgegeven zijn op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de ‘‘Bieder’’) doet een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in cash (het ‘‘Bod’’) voor een
totale hoofdsom van maximaal e 320.000.000,00 (de ‘‘Maximale Totale Hoofdsom’’) op (i) alle e 220.000.000,00 in totale hoofdsom uitstaande
5,5 procent vastrentende obligaties die door Nyrstar NV (de ‘‘Vennootschap’’) uitgegeven zijn op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015
(ISIN BE6000680668) (de ‘‘2015 Obligaties’’), en (ii) voor een totale hoofdsom van e 100.000.000,00 (de ‘‘2016 Obligaties Maximale
Hoofdsom’’), uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn door de Vennootschap op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei
2016 (ISIN BE6220236143) (de ‘‘2016 Obligaties’’ en samen met de 2015 Obligaties de ‘‘Bestaande Obligaties’’).
Op datum van dit openbaar overnamebod memorandum (het ‘‘Openbaar Overnamebod Memorandum’’) staan er 2015 Obligaties uit voor
een totale hoofdsom van e 220.000.000,00 en 2016 Obligaties voor een totale hoofdsom van e 515.000.000,00.
De biedprijs voor de Bestaande Obligaties bedraagt e 1.022,50 voor elke 2015 Obligatie van e 1.000 en e 1.027,50 voor elke 2016 Obligatie
van e 1.000 (de ‘‘Biedprijs’’). Daarnaast zal de Bieder op de betaaldatum van het Bod (de ‘‘Betaaldatum’’) alle interest betalen die op de
Bestaande Obligaties aangegroeid is tussen de laatste interestbetaaldatum, d.i. 9 april 2014 voor de 2015 Obligaties en 11 mei 2014 voor de 2016
Obligaties, en de Betaaldatum, d.i. e 27,12 voor elke 2015 Obligatie van e 1.000 en e 21,79 voor elke 2016 Obligatie van e 1.000 indien de
Betaaldatum 6 oktober 2014 is (dergelijke interest hierna ‘‘Verlopen Interest’’).
Verlopen Interest(1)
Omschrijving van de Bestaande
Obligaties
5,5 procent vastrentende obligaties
uitgegeven op 9 april 2010 en
vervallend op 9 april 2015 . . . .
5,375 procent vastrentende
obligaties uitgegeven op 11 mei
2011 en vervallend op 11 mei
2016 . . . . . . . . . . . . . . . .

ISIN Code

Uitstaande
Hoofdsom

Biedprijs

Voor roerende
voorheffing in België(2)

Na roerende
voorheffing in België(2)

BE6000680668

e 220.000.000,00

e 1.022,50 per e 1.000

e 27,12 per e 1.000

e 20,34 per e 1.000

BE6220236143

e 515.000.000,00

e 1.027,50 per e 1.000

e 21,79 per e 1.000

e 16,34 per e 1.000

Opmerking:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum op 6 oktober 2014.

(2)

Het deel van de betaling ontvangen door de houders van Bestaande Obligaties die Bestaande Obligaties indienen in het Bod dat overeenkomt met het
bedrag van de Verlopen Interest is onderhevig aan 25 procent roerende voorheffing in België, maar enkel voor de houders van Bestaande Obligaties die hun
Bestaande Obligaties houden via een zogenoemde ‘‘N-rekening’’ in het X/N clearingsysteem van de Nationale Bank van België (de ‘‘NBB’’). Er is geen
roerende voorheffing verschuldigd op enig deel van de betaling gedaan aan houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties houden via een
zogenoemde ‘‘X-rekening’’ (zie ook ‘‘Belastingen—Belgische belastingen—Belgische roerende voorheffing’’).

De aanvaardingsperiode zal beginnen op 16 september 2014 en eindigen op 29 september 2014 om 16:00 Centraal Europese Zomertijd
(CEST) (de ‘‘Aanvaardingsperiode’’). Houders van Bestaande Obligaties kunnen het Aanbod aanvaarden (i) volgens de toepasselijke
elektronische procedures van Euroclear of Clearstream, Luxemburg, of indien niet beschikbaar (ii) door het gebruikelijke aanvaardingsformulier
dat wordt gebruikt door zijn of haar relevante financiële tussenpersoon of, wanneer niet beschikbaar, het formulier dat als bijlage 4 bij dit Openbaar
Overnamebod Memorandum (het ‘‘Aanvaardingsformulier’’) is toegevoegd, behoorlijk ingevuld en ondertekend in te dienen bij de KBC Bank (de
‘‘Centralisatie en Betalingsagent’’) of elke andere financiële tussenpersoon. De Betaaldatum zal 6 oktober 2014 zijn. De Bieder kan, in bepaalde
omstandigheden uiteengezet in dit Openbaar Overnamebod Memorandum, aan de financiële tussenpersonen die bij het Bod betrokken zijn een
makelaarsvergoeding betalen die verband houdt met de voltooiing van het Bod (zie ‘‘Het Bod—Betaling van makelaarsvergoedingen door de
Bieder’’).
De beslissing om deel te nemen aan het Bod gebeurt naar eigen goeddunken van elke houder van Bestaande Obligaties. Bestaande
Obligaties die niet worden ingediend in het Bod zullen genoteerd blijven op de officiële lijst (de ‘‘Officiële Lijst’’) van de Beurs van Luxemburg en
kunnen blijven worden verhandeld op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg tot hun finale vervaldag. Verwijzingen in dit
Openbaar Overnamebod Memorandum naar de Bestaande Obligaties die genoteerd zijn (en alle verwante verwijzingen) houden in dat de
Bestaande Obligaties op de Officiële Lijst genoteerd zijn en toegelaten werden tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs
van Luxemburg. De Bestaande Obligaties kunnen niet het voorwerp uitmaken van een uitkoopbod of andere vorm van verplichte verkoop.
Elke beslissing om deel te nemen aan het Bod moet worden gebaseerd op alle informatie in dit Openbaar Overnamebod Memorandum.
Houders van Bestaande Obligaties moeten ook zorgvuldig de zaken overwegen beschreven in ‘‘Belangrijke Overwegingen’’, die starten op
pagina 11.
NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF AAN EEN PERSOON VERBLIJVEND OF GELOKALISEERD IN
EEN JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS DIT DOCUMENT TE VERSPREIDEN
Dit Openbaar Overnamebod Memorandum is gedateerd op 15 september 2014. Het is een prospectus voor de doelen van de Belgische Wet
van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de ‘‘Overnamewet’’) en werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (de ‘‘FSMA’’) krachtens artikel 18 van de Overnamewet. De Luxemburgse Wet van 19 mei 2006 met
betrekking tot openbare overnamebiedingen (de ‘‘Luxemburgse Overnamewet’’) is niet van toepassing op het Bod.
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OPENBAAR OVERNAMEBOD MEMORANDUM DE DATO 15 SEPTEMBER 2014

GOEDKEURING VAN HET OPENBAAR OVERNAMEBOD MEMORANDUM
Op 15 september 2014 heeft de FSMA de Engelse versie van dit Openbaar Overnamebod
Memorandum goedgekeurd overeenkomstig artikel 18 van de Overnamewet. Deze goedkeuring van de
FSMA houdt geen beoordeling van de FSMA in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Bod of van de
toestand van de personen die dit Bod doen.
Overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen, zoals gewijzigd (het ‘‘Overnamebesluit’’) stelde de Bieder de FSMA formeel in
kennis van haar intentie om tot het Bod over te gaan op 15 september 2014. Deze kennisgeving werd
door de FSMA gepubliceerd op 15 september 2014 in overeenstemming met artikel 7 van het
Overnamebesluit. Op 1 september 2014 stelde de Vennootschap de FSMA reeds in kennis van de
intentie van de Bieder om het Bod te lanceren en maakte die ook publiek bekend conform artikel 8, §1
van het Overnamebesluit.
Naast de FSMA heeft geen enkele autoriteit in enige andere jurisdictie dit Openbaar Overnamebod
Memorandum of het Bod goedgekeurd. Het Bod wordt enkel in België gedaan en er werden geen
stappen ondernomen noch zullen er ondernomen worden om toelating te krijgen het Openbaar
Overnamebod Memorandum buiten België te verspreiden.
PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR HET OPENBAAR OVERNAMEBOD MEMORANDUM
In overeenstemming met artikel 21, §1 en §2 van de Overnamewet, aanvaardt de Bieder,
vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, de verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum (met uitzondering van de memorie van antwoord die werd
voorbereid door de raad van bestuur van de Vennootschap en die als bijlage 3 aan dit Openbaar
Overnamebod Memorandum is gevoegd (de ‘‘Memorie van Antwoord’’)). De Bieder,
vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, verklaart dat naar haar beste weten, de informatie in dit
Openbaar Overnamebod Memorandum overeenstemt met de feiten en er geen gegevens zijn
weggelaten waarvan de vermelding de strekking ervan zou wijzigen.
Dit Openbaar Overnamebod Memorandum is bedoeld om informatie te verschaffen aan de houders
van Bestaande Obligaties in de context van en voor het enkele doel om een mogelijke aanvaarding te
evalueren om hun Bestaande Obligaties in het Openbaar Overnamebod in te dienen. Het bevat
geselecteerde en samengevatte informatie, drukt geen enkele verbintenis, erkenning of verklaring van
afstand uit en creëert geen enkel recht, expliciet of impliciet, ten aanzien van iemand anders dan een
persoon die Bestaande Obligaties in het Bod indient.
Geen enkele persoon werd gemachtigd om enige informatie te verschaffen of om een verklaring af
te leggen die niet in dit Openbaar Overnamebod Memorandum is opgenomen en indien dergelijke
informatie wordt verstrekt of afgelegd, mag daarop niet worden vertrouwd als zijnde goedgekeurd door
of namens de Bieder of de Dealer Managers (zoals hieronder gedefinieerd).
De informatie in dit Openbaar Overnamebod Memorandum geldt enkel op de datum van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum. Noch de aflevering van dit Openbaar Overnamebod
Memorandum noch enige verkoop hieronder zal, onder enige omstandigheid, een implicatie creëren
dat er geen verandering is geweest in de zaken van de Bieder of van Nyrstar, of dat alle informatie hierin
vervat steeds correct is, volgend op de datum ervan, of de datum waarop dit Openbaar Overnamebod
Memorandum het meest recent werd aangepast of aangevuld, of dat er geen negatieve veranderingen
of, enige gebeurtenis die waarschijnlijk gepaard zal gaan met negatieve veranderingen in de toestand
(financieel of anderszins) van de Bieder of Nyrstar zijn geweest sinds de datum ervan, of de datum
waarop dit Openbaar Overnamebod Memorandum het meest recent werd aangepast of aangevuld of
dat de daarin vervatte informatie of enig andere informatie die werd geleverd betreffende het Bod steeds
correct is, volgend op de datum waarop deze wordt geleverd of, indien verschillend, de datum vermeld
in het document. Ingeval van een belangrijke nieuwe factor, wezenlijke fout of onnauwkeurigheid die de
beoordeling van het Bod kan beı̈nvloeden en die ontstaat of wordt opgemerkt tussen het tijdstip waarop
dit Openbaar Overnamebod Memorandum wordt goedgekeurd door de FSMA en de beëindiging van
de Aanvaardingsperiode van het Bod, die verwacht wordt plaats te hebben op 29 september 2014, zal er
een bijlage aan dit Openbaar Overnamebod Memorandum worden gepubliceerd conform de
toepasselijke wet- en regelgeving.
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BESCHIKBAARHEID VAN HET OPENBAAR OVERNAMEBOD MEMORANDUM
Dit Openbaar Overnamebod Memorandum werd opgesteld in het Engels en werd vertaald in het
Nederlands en het Frans. De Bieder is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de Engelse,
Nederlandse en Franse versies van dit Openbaar Overnamebod Memorandum. In verband met het Bod,
zal in geval van inconsistenties tussen de taalversies, de Engelse versie de bovenhand krijgen.
Onderhevig aan bepaalde beperkingen zoals beschreven in ‘‘Mededelingen voor de houders van
Bestaande Obligaties buiten België en het Groothertogdom Luxemburg’’ zijn exemplaren van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum kosteloos verkrijgbaar vanaf 16 september 2014, op verzoek in
België bij, of kunnen worden geraadpleegd op:
In het Engels:

KBC Bank op +32 (0) 78 152 153 of www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis op +32 2 433 41 31 of +32 2 433 41 34 of
www.bnpparibasfortis.be/emissions of www.bnpparibasfortis.be/emissies

In het Nederlands:

KBC Bank op +32 (0) 78 152 153 of www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis op +32 2 433 41 34 of www.bnpparibasfortis.be/emissies

In het Frans:

KBC Bank op +32 (0) 78 152 154 of www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis op +32 2 433 41 31 of www.bnpparibasfortis.be/emissions

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het Openbaar Overnamebod Memorandum
ook geraadpleegd worden op de website van de Nyrstar (www.nyrstar.com) vanaf 16 september 2014.
Met dezelfde beperkingen zijn daarnaast exemplaren van dit Openbaar Overnamebod
Memorandum kosteloos verkrijgbaar op Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België, telefoonnummer:
+32 14 44.95.00, vanaf 16 september 2014
De terbeschikkingstelling van dit Openbaar Overnamebod Memorandum of een samenvatting
ervan op het internet houdt geen aanbod in tot aankoop van noch een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot verkoop van de Bestaande Obligaties van of aan een persoon in enige jurisdictie waarin het
niet wettelijk is dergelijk aanbod of verzoek aan zulke persoon te doen. De elektronische versie van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum mag niet worden gekopieerd, beschikbaar worden gesteld
noch geprint worden voor verspreiding. Dit Openbaar Overnamebod Memorandum is enkel geldig
indien het wordt verspreid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Hoewel er bepaalde verwijzingen worden gedaan naar Nyrstar’s website (www.nyrstar.com) in dit
Openbaar Overnamebod Memorandum, maakt geen enkele informatie op Nyrstar haar website (andere
dan het Openbaar Overnamebod Memorandum) deel uit van dit Openbaar Overnamebod
Memorandum.
ALGEMENE INFORMATIE
In dit Overnamebod Memorandum zijn verwijzingen naar:
• de ‘‘Bieder’’ verwijzingen naar Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.;
• De ‘‘Vennootschap’’ verwijzingen naar Nyrstar NV; en
• ‘‘Nyrstar’’ of de ‘‘Groep’’ betekent de Vennootschap samen met haar dochtervennootschappen
en andere vennootschappen geconsolideerd in de geconsolideerde IFRS (zoals hierna
gedefinieerd) jaarrekeningen op het relevante tijdstip.
Geen enkele persoon werd gemachtigd om enige informatie te verschaffen of om een verklaring af
te leggen die niet in dit Openbaar Overnamebod Memorandum is opgenomen en indien dergelijke
informatie wordt verstrekt of afgelegd, mag daarop niet worden vertrouwd als zijnde goedgekeurd door
of namens de Bieder of de Dealer Managers. De informatie in dit Openbaar Overnamebod
Memorandum geldt enkel op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum.
De verspreiding van dit Openbaar Overnamebod Memorandum en het Bod kan, in sommige
jurisdicties, wettelijk beperkt zijn en dit Openbaar Overnamebod Memorandum mag niet worden
gebruikt ten behoeve van, of in verband met, een aanbod tot aankoop van of een uitnodiging tot het
doen van een aanbod tot verkoop door wie dan ook in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of
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verzoek niet is toegelaten of aan enig persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te
doen. Dit Openbaar Overnamebod Memorandum vormt geen aanbod tot aankoop van of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van Bestaande Obligaties in een rechtsgebied
waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig zou zijn. De Bieder en de Dealer Managers vragen
met aandrang de personen die dit Openbaar Overnamebod Memorandum lezen, zichzelf te informeren
en al deze beperkingen in acht te nemen. Noch de Bieder noch de Dealer Managers aanvaarden
wettelijke aansprakelijkheid voor schendingen van een dergelijke beperking door eender welke
persoon, ongeacht of deze persoon al dan niet een verkoper is van Bestaande Obligaties. Voor een
meer gedetailleerde beschrijving van bepaalde beperkingen in verband met het Bod, zie
‘‘Mededelingen voor de houders van Bestaande Obligaties buiten België en het Groothertogdom
Luxemburg’’. De Bieder en de Dealer Managers behouden zich het recht voor naar eigen goeddunken
een indiening van Bestaande Obligaties in het Bod te weigeren wanneer die naar mening van de Bieder,
de Dealer Managers of hun agenten aanleiding zou kunnen geven tot de niet-naleving of schending van
wetten of reglementeringen.
Indien een rechtsgebied vereist dat het Bod wordt gedaan via een gelicentieerd makelaar of dealer
en de Dealer Managers of verbonden onderneming van de Dealer Managers gelicentieerd makelaar of
dealer zijn in dat rechtsgebied, zal het Bod geacht zijn te worden gedaan door de Dealer Managers of
zulke verbonden ondernemingen voor rekening van de Bieder.
MEDEDELINGEN VOOR DE HOUDERS VAN BESTAANDE OBLIGATIES BUITEN BELGIË EN
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Dit onderdeel dient zorgvuldig te worden gelezen door houders van Bestaande Obligaties
buiten België en het Groothertogdom Luxemburg. Dit Openbaar Overnamebod Memorandum
wordt u enkel ter informatie ter beschikking gesteld en mag niet worden gereproduceerd,
herverdeeld of doorgegeven, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan om het even welke andere
persoon, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor om het even welk doel.
Geen Bestaande Obligaties mogen worden ingediend in het Bod en noch dit Openbaar
Overnamebod Memorandum noch enige informatie met betrekking tot het Bod mag verspreid of
gepubliceerd worden in enig rechtsgebied, behalve in omstandigheden die resulteren in de naleving
van toepasselijk wet- en regelgeving. Door een kopie van dit Openbaar Overnamebod Memorandum of
enige mededeling of informatie in verband met het Bod te aanvaarden en/of door het
Aanvaardingsformulier in te dienen, wordt elke houder van de Bestaande Obligaties verondersteld
akkoord te gaan met, te verklaren en te garanderen dat hij voldoet aan deze beperkingen.
MEDEDELING VOOR HOUDERS VAN BESTAANDE OBLIGATIES IN DE VERENIGDE STATEN
Het Bod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, noch direct noch indirect, noch door het
gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten of
buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, van
de Verenigde Staten en geen aanbod mag worden gedaan door middel van zulk gebruik, middel,
instrumentaliteit of faciliteit van of binnen de Verenigde Staten of aan personen gesitueerd in de
Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische mail, telex, telefoon en internet.
Kopies van dit Openbaar Overnamebod Memorandum en elk ander document of materiaal in verband
met het Bod worden bijgevolg niet en mogen niet direct of indirect verstuurd worden of op een andere
wijze overgemaakt, verspreid of doorgestuurd worden (met inbegrip, zonder beperking, door
custodians, nominees of trustees) in of naar de Verenigde Staten of naar personen gelokaliseerd in de
Verenigde Staten. Elke vermeende indiening van Bestaande Obligaties in een Bod dat rechtstreeks of
onrechtstreeks voortkomt uit een schending van deze beperkingen zal ongeldig zijn en elke vermeende
indiening van Bestaande Obligaties gedaan door een persoon die instructies geeft vanuit de Verenigde
Staten of een agent, fidicuair of andere tussenpersoon die handelt op een niet-discretionaire basis voor
een principaal die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten zal ongeldig zijn en niet worden aanvaard.
Elke houder van Bestaande Obligaties die deelneemt aan het Bod, verklaart dat hij niet in de
Verenigde Staten is gelokaliseerd en niet deelneemt aan dit Bod vanuit de Verenigde Staten of handelt
op een niet-discretionaire bais voor een principaal gelokaliseerd buiten de Verenigde Staten die geen
opdracht geeft om deel te nemen aan zulk een Bod vanuit de Verenigde Staten.
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Voor deze doeleinden en de bovenvermelde paragraaf betekent de ‘‘Verenigde Staten’’ de
Verenigde Staten van Amerika, haar territoria en eigendommen, elke staat van de Verenigde Staten van
Amerika en het District van Columbia.
MEDEDELING VOOR HOUDERS VAN DE BESTAANDE OBLIGATIES IN HET VERENIGD
KONINKRIJK
De communicatie van dit Openbaar Overnamebod Memorandum en elk ander document of
materiaal in verband met het Bod wordt niet gedaan en dergelijke documenten en/of materialen werden
niet goedgekeurd door een bevoegd persoon voor de doeleinden van sectie 21 van de Financial
Services and Markets Act 2000. Dergelijke documenten en/of materialen worden bijgevolg niet verdeeld
en mogen niet worden doorgegeven aan het grote publiek in het Verenigd Koninkrijk. De communicatie
van zulke documenten en/of materialen als financiële promotie wordt enkel gedaan aan deze personen
in het Verenigd Koninkrijk die binnen de definitie vallen van professionele beleggers (zoals gedefinieerd
in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het
‘‘Financial Promotion Order’’)) of aan personen die vallen binnen artikel 43(2) van de Financial
Promotion Order of aan elke andere persoon wie dit anderszins wettelijk kan worden gedaan onder het
Financial Promotion Order.
TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN
Dit Openbaar Overnamebod Memorandum bevat toekomstgerichte mededelingen. Alle
mededelingen in dit Openbaar Overnamebod Memorandum die geen verband houden met historische
feiten en gebeurtenissen zijn ‘‘toekomstgerichte mededelingen’’. In sommige gevallen kunnen
toekomstgerichte mededelingen herkend worden aan terminologie, zoals ‘‘zou’’, ‘‘zal’’, ‘‘moet’’, ‘‘kan’’,
‘‘zou kunnen’’, ‘‘verwacht’’, ‘‘is van plan’’, ‘‘rekent op’’, ‘‘meent’’, ‘‘schat’’, ‘‘gaat door’’, ‘‘doel’’,
‘‘intentie’’, ‘‘doelstelling’’, ‘‘bedoeling’’, ‘‘strategie’’, ‘‘budget’’, ‘‘voorgesteld’’, ‘‘schema’’ of de
ontkennende vorm van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte
mededelingen zijn van nature onderworpen aan inherente risico’s en onzekerheden, in algemene en
specifieke zin, en de voorspellingen, benamingen, projecties en andere toekomstgerichte
mededelingen in dit Openbaar Overnamebod Memorandum kunnen wezenlijk verschillen van wat
werkelijk in de toekomst gebeurt.
Bovendien bevat dit Openbaar Overnamebod Memorandum inschattingen van de groei in de
markten waarin Nyrstar actief is die verkregen werden op basis van rapporten van onafhankelijke
derden. Bij deze inschattingen gaat men ervan uit dat bepaalde gebeurtenissen, trends en activiteiten
zullen plaatsvinden. Hoewel de Bieder meent dat deze inschattingen in het algemeen indicatief zijn voor
de onderwerpen uit deze rapporten, zijn deze inschattingen tevens onderhevig aan risico’s en
onzekerheden en toekomstige verkopers van Bestaande Obligaties worden gemaand deze
inschattingen te lezen in combinatie met de rest van de informatie in dit Openbaar Overnamebod
Memorandum.
Hoewel de Bieder meent dat haar verwachtingen met betrekking tot toekomstgerichte
mededelingen gebaseerd zijn op redelijke vooronderstellingen binnen de grenzen van de kennis van
haar activiteiten en sites op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum, worden
toekomstige verkopers van Bestaande Obligaties gewaarschuwd dat als gevolg van een aantal
belangrijke factoren werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de plannen, doelstellingen,
verwachtingen, inschattingen en voornemens zoals deze in deze toekomstgerichte mededelingen
worden weergegeven.
De toekomstgerichte verklaringen uit dit Openbaar Overnamebod Memorandum doen uitsluitend
een uitspraak op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum of, indien verkregen uit
studies of rapporten van derden, de datum van de studie of het rapport in kwestie, en worden in hun
geheel uitdrukkelijk van een voorbehoud voorzien door de waarschuwingen die in dit Openbaar
Overnamebod Memorandum zijn opgenomen. Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van de
Bieder onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot informatieverschaffing en voortdurende
informatie, verplicht de Bieder zich niet om als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige
gebeurtenissen of anderszins, de toekomstgerichte mededelingen publiekelijk bij te werken of te
herzien, of op andere wijze. In het licht van deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zouden
de toekomstgerichte gebeurtenissen zoals deze in dit Openbaar Overnamebod Memorandum worden
besproken, niet kunnen plaatsvinden.
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PRESENTATIE VAN FINANCIËLE INFORMATIE
Dit Openbaar Overnamebod Memorandum bevat door verwijzing de gecontrolereerde
geconsolideerde financiële informatie van de Vennootschap over en voor de jaren die werden
afgesloten op 31 december 2013 en 2012 (de ‘‘Jaarrekeningen’’) die werd opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (‘‘IFRS’’) zoals goedgekeurd
door de Europese Unie (de ‘‘EU’’). In dit Openbaar Overnamebod Memorandum werd eveneens door
verwijzing opgenomen de niet gecontroleerde geconsolideerde financiële informatie van de
Vennootschap en voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2014 (de ‘‘Niet Geauditeerde Tussentijdse
Jaarrekeningen’’) die werd opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standard
(‘‘IAS’’) 34 Interim Financial Reporting. Naar de Jaarrekeningen en Niet Geauditeerde Tussentijdse
Jaarrekeningen wordt verder gezamenlijk verwezen als de ‘‘Nyrstar Jaarrekeningen’’.
De jaarrekeningen en andere financiële informatie van de Vennootschap gepresenteerd of door
verwijzing opgenomen in dit Openbaar Overnamebod Memorandum werden in euro opgesteld. Voor
verdere inlichtingen over de informatie opgenomen door verwijzing, zie de sectie ‘‘Informatie
opgenomen door Verwijzing’’.
De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap voor de jaren afgesloten op
31 december 2013 en 2012 werden geauditeerd door de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met
maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Gert Vanhees,
bedrijfsrevisor, die een controleverslag ‘zonder voorbehoud’ uitgaf over deze jaarrekeningen (een
verslag dat een toelichtende paragraaf bevat voor het jaar eindigend op 31 december 2013 over de
recupereerbaarheid van de Vennootschap haar zinkaankooprechten met Talvivaara Mining
Company plc) die samen moeten worden gelezen met de geconsolideerde jaarrekeningen van de
Vennootschap en het verslag van de raad van bestuur over die periode. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
ovve CVBA werd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden
op 25 april 2012 benoemd tot commissaris van de Vennootschap voor de wettelijke termijn van drie jaar.
Voor verdere informatie over de commissaris van de Vennootschap, zie ‘‘Algemene Informatie over de
Vennootschap—Commissaris’’.
De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2011 werden geauditeerd door de voormalige commissaris van de Vennootschap,
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises BCVBA/SCCRL, vertegenwoordigd
door Peter Van den Eynde die een verslag ‘zonder voorbehoud’ uitgaf over deze jaarrekeningen dat
moet worden samengelezen met de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap en het
verslag van de raad van bestuur over die periode.
Niet-IFRS financiële maatstaven
Om de onderliggende prestaties te evalueren, richt Nyrstar zich op de niet-IFRS maatstaf van de
‘‘onderliggende EBITDA’’ als een maatstaf voor inkomsten waarvan het management van Nyrstar
gelooft dat deze nuttige informatie geeft over de onderliggende bedrijfsprestaties van de activiteiten van
Nyrstar. De Vennootschap definieert ‘‘onderliggende EBITDA’’ als de winst of het verlies voor een
periode aangepast om waardeverminderingen, afschrijvingen, depletie, minwaarden en
terugboekingen, netto financieringslasten, lasten uit hoofde van winstbelasting en bepaalde posten die
Nyrstar beschouwt als ‘‘uitzonderlijke posten’’ uit te sluiten. ‘‘Uitzonderlijke posten’’ zijn
inkomstenaanpassingen die intern geı̈dentificeerd zijn voor de management verslaggeving die niet
beschouwd worden als indicatief voor Nyrstar haar huidige activiteiten en/of een impact kunnen hebben
op de jaar op jaar vergelijkbaarheid. Deze posten worden aangepast aan het verlies van het jaar en de
bedrijfskosten om het management te helpen de impact op de historische financiële resultaten van de
Vennootschap en de verwachte toekomstige prestatie te begrijpen. Voor de periodes die in dit Openbaar
Overnamebod Memorandum zijn opgenomen, bestaan uitzonderlijke posten uit de winst op de
vervreemding van investeringen verwerkt volgens de equity-methode, verlies op de vervreemding van
dochtervennootschappen, reorganisatiekosten, uitgaven in verband met fusie- en overname (M&A)
transacties, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit besloten derivaten die worden erkend
onder IAS 39.
Nyrstar gebruikt de niet-IFRS maatstaaf van de ‘‘onderliggende bedrijfskosten’’ en ‘‘rechtstreekse
bedrijfskosten’’ ook om nuttige informatie te geven om haar beleggers en het management van Nyrstar
te helpen de belangrijkse bedrijfskostendrijvers te begrijpen en om periodiek te kunnen vergelijken. De
Vennootschap definieert de ‘‘onderliggende bedrijfskost’’ als de som van de personeelsuitgaven, de
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energieuitgaven, gebruikte verbruiksgoederen en hulpstoffen, kosten voor onderaannemers en
adviesdiensten en andere uitgaven (elk zoals uiteengezet in de geconsolideerde winst-en
verliesrekening), aangepast om het netto verlies op de in de Hobart smelter besloten derivaten uit te
sluiten en met aftrek van het aandeel in de winst of verlies uit volgens de equity-methode verwerkte
investeringen en ander inkomen. Rechtstreekse bedrijfskosten vertegenwoordigen onderliggende
bedrijfskosten aangepast om de impact af te trekken van ander inkomen en niet-operationele elementen
van andere uitgaven.
Voor een aansluiting van niet-IFRS financiële maatstaven bij de meest direct vergelijkbare IFRS
maatstaven, zie ‘‘Voornaamste Financiële Informatie—Aansluiting van onderliggende EBITDA en
onderliggende bedrijfskosten’’.
Potentiële verkopers van Bestaande Obligaties mogen de ‘‘onderliggende EBITDA’’,
‘‘onderliggende bedrijfskosten’’ of rechtstreekse bedrijfskosten niet op zichzelf of als een vervangmiddel
beschouwen voor ‘‘Resultaten uit bedrijfsactiviteiten’’ en ‘‘Winst/(verlies) voor de periode’’ aangegeven
in de Nyrstar Jaarrekeningen en aanverwante toelichtingen, of andere verklaring over activiteiten of
kasstroomgegevens opgesteld in overeenstemming met IFRS, als een maatstaf voor de
winstgevendheid of liquiditeit van Nyrstar. Het is mogelijk dat andere vennootschappen in de sector van
Nyrstar de ‘‘onderliggende EBITDA’’, ‘‘onderliggende bedrijfskosten’’ en ‘‘rechtstreeks bedrijfskosten’’
anders berekenen of deze gebruiken voor andere doeleinden.
PRESENTATIE VAN DE MARKT, DE SECTOR EN ANDERE INFORMATIE
De Bieder verkreeg de marktgegevens gebruikt in dit Openbaar Overnamebod Memorandum uit
bronnen in de sector en de momenteel beschikbare informatie. Deze marktgegevens worden
voornamelijk besproken in de sectie ‘‘Nyrstar’’. De voornaamste bron van informatie over de zink-, lood-,
kopersector was Wood Mackenzie Ltd (‘‘Wood Mackenzie’’), consultants voor de metaalindustrie.
Informatie met betrekking tot de goudmarkt (andere dan de goudprijzen) zijn hoofdzakelijk afkomstig
van de GFMS Gold Survey 2014 en de informatie met betrekking tot de zilvermarkt (andere dan de
zilverprijzen) zijn hoofdzakelijk afkomstig van de The Silver Institute’s World Silver Survey 2014. Goud en
zilverprijzen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de London Bullion Market Association die gebruikt maakt
van de AM Fix price gegevens. Nyrstar verkreeg ook wisselkoersgegevens van de Europese Centrale
Bank. De Bieder aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het correct reproduceren van informatie uit
sectorale publicaties of openbare bronnen en, voor zover de Bieder ervan op de hoogte is en in staat
was om uit te maken of uit informatie gepubliceerd door deze publicaties of bronnen geen feiten uit die
publicaties of bronnen weggelaten die de gereproduceerde informatie onnauwkeurig of misleidend zou
maken. Iedere houder van Bestaande Obligaties mag evenwel niet uit het oog verliezen dat de Bieder de
informatie die het verkreeg van de sector en uit overheidsbronnen niet onafhankelijk heeft
gecontroleerd. Bepaalde informatie over het marktaandeel en andere verklaringen in dit Openbaar
Overnamebod Memorandum over de zink, lood-, koper, zilver- en goudsector en de positie van Nyrstar
ten opzichte van haar concurrenten kan mogelijks niet gebaseerd zijn op gepubliceerde statistische
gegevens of informatie verkregen van onafhankelijke derden. Dergelijke informatie en verklaringen
weerspiegelen eerder de beste inschattingen van Nyrstar op basis van informatie verkregen van
handels- en beroepsorganisaties en verenigingen en andere contactpersonen binnen de zink, lood-,
koper-, zilver- en goudsector en wordt als dusdanig gespecifieerd. Deze informatie uit de interne
inschattingen en peilingen van Nyrstar werd niet door onafhankelijke bronnen gecontroleerd.
BESCHIKBARE INFORMATIE
De Vennootschap heeft haar oprichtingsakte neergelegd en moet haar gecoördineerde statuten en
alle andere aktes of resoluties die gepubliceerd moeten worden in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Turnhout (België), waar ze ter
beschikking liggen van het publiek. De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het ondernemingsnummer 0888.728.945. Een exemplaar van de meest recente gecoördineerde
statuten en het corporate governance charter van de Vennootschap is ook gratis beschikbaar op haar
website.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving stelt de Vennootschap jaarlijks geauditeerde
enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op die financiële informatie van de Bieder bevatten.
De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en de verslagen van de raad van bestuur van de
Vennootschap en de commissaris in verband daarmee worden neergelegd bij de Nationale Bank van
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België waar ze ter beschikking zijn van het publiek. Als vennootschap van wie de aandelen staan
genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, publiceert de Vennootschap
daarenboven ook een jaarlijks financieel verslag (met inbegrip van de geauditeerde enkelvoudige en
geconsolideerde jaarrekeningen, het rapport van de raad van bestuur en het rapport van de
commissaris) evenals een jaarlijks bericht voorafgaand aan de publicatie van het jaarlijks financieel
rapport, evenals een halfjaarlijks financieel rapport over de eerste zes maanden van het financiële jaar
(met inbegrip van een beknopte set jaarrekeningen en een tussentijds managementrapport). Daarnaast
bereidt de Vennootschap tussentijdse managementverklaringen voor (een tijdens de eerste zes
maanden van een betrokken boekjaar en het tweede tijdens de tweede zes maanden van een betrokken
boekjaar). Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de Nyrstar en, op STORI,
het Belgische centrale opslagmechanisme van de FSMA dat toegankelijk is via www.fsma.be.
De Vennootschap onthult ook prijsgevoelige informatie (inside information) en bepaalde andere
gegevens aan het publiek. In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt, wordt deze informatie en documentatie ter beschikking
gesteld via de website van de Vennootschap, persberichten, de communicatiekanalen van Euronext
Brussels en op STORI. Behalve indien vermeld in de sectie ‘‘Informatie opgenomen door verwijzing’’,
maakt informatie op zulke website geen deel uit van dit Openbaar Overnamebod Memorandum.
De Bieder heeft haar oprichtingsakte, haar meest recente statuten, de informatie over haar
bestuurders, haar jaarrekeningen en bepaalde andere informatie neergelegd bij de Kamer van
Koophandel in Nederland, waar deze informatie ter beschikking is gesteld voor het publiek. Deze
informatie is op te vragen via de website van de Kamer van Koophandel, die toegankelijk is via
www.kvk.nl.
AFRONDING
Bepaalde bedragen en andere cijfers in dit Openbaar Overnamebod Memorandum werden
onderworpen aan afrondingen. Afwijkingen in tabellen tussen de totalen en de sommen van bedragen
zijn te wijten aan afronding.
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SAMENVATTING
Deze sectie is een samenvatting van bepaalde belangrijke informatie opgenomen in dit Openbaar
Overnamebod Memorandum. Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het
Openbaar Overnamebod Memorandum. Ze moet samen worden gelezen met de meer gedetailleerde
informatie die elders in dit Openbaar Overnamebod Memorandum wordt uiteengezet. Elke beslissing om
deel te nemen aan het Bod moet gebaseerd zijn op een aandachtige en grondige lezing van het
Openbaar Overnamebod Memorandum in zijn geheel. Niemand kan burgerlijk aansprakelijkheid worden
gesteld louter op basis van deze samenvatting of de vertaling daarvan, behalve indien deze misleidend,
onjuist of inconsistent is wanneer ze samen gelezen wordt met de andere delen van dit Openbaar
Overnamebod Memorandum. De samenvatting benadrukt informatie die elders in dit Openbaar
Overnamebod Memorandum is opgenomen. Deze samenvatting is niet volledig en bevat niet alle
informatie die belangrijk kan zijn voor houders van Bestaande Obligaties.
De termen waarvoor in deze samenvatting een hoofdletter wordt gebruikt en die niet uitdrukkelijk
worden gedefinieerd zullen de betekenis hebben die in het Openbaar Overnamebod Memorandum
eraan wordt gegeven. De houders van Bestaande Obligaties moeten hun eigen mening vormen over de
voorwaarden van het Bod alsook over de voordelen en de nadelen die deze beslissing voor hen kan
hebben.
Beschrijving van het Bod
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de ‘‘Bieder’’), een volledige dochtervennootschap van
Nyrstar NV (de ‘‘Vennootschap’’), doet een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in cash (het
‘‘Bod’’) voor een totale hoofdsom van maximaal e 320.000.000 (de ‘‘Maximale Totale Hoofdsom’’) op
(i) alle e 220.000.000 in totale hoofdsom uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die door de
Vennootschap uitgegeven zijn op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE6000680668) (de
‘‘2015 Obligaties’’) en (ii) voor een totale hoofdsom van e 100.000.000 (de ‘‘2016 Obligaties Maximale
Hoofdsom’’), uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn door de
Vennootschap op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016 (ISIN BE6220236143) (de ‘‘2016
Obligaties’’ en samen met de 2015 Obligaties, de ‘‘Bestaande Obligaties’’).
De Bestaande Obligaties werden uitgegeven door de Vennootschap en zijn genoteerd op de
officiële lijst (de ‘‘Officiële Lijst’’) van de Beurs van Luxemburg en zijn toegelaten tot de verhandeling op
de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg. De beslissing om deel te nemen aan het Bod
gebeurt naar eigen goeddunken van elke houder van Bestaande Obligaties. Bestaande Obligaties die
niet in het Bod worden ingediend blijven genoteerd op de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en
blijven toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg tot
hun finale vervaldatum. De Bestaande Obligaties kunnen niet het voorwerp uitmaken van een
uitkoopbod of andere vorm van verplichte verkoop.
Dit Bod is een vrijwillig openbaar overnamebod onderhevig aan de Belgische wet van 1 april 2007
op de openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de ‘‘Overnamewet’’) en het koninklijk besluit van
27 april 2007 op openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (het ‘‘Overnamebesluit’’). De
Luxemburgse wet van 19 mei 2006 met betrekking tot openbare overnamebiedingen (de
‘‘Luxemburgse Overnamewet’’) is niet van toepassing op het Bod.
Achtergrond van het Bod
Het Bod maakt deel uit van een globaal strategisch financieringsplan dat het resultaat is van een
uitgebreide analyse door Nyrstar van een aantal financieringsopties en dat consistent is met haar
strategie om te blijven investeren in haar activiteiten en tegelijkertijd een gepaste financiële positie en
financiële flexibiliteit aan te houden. Het globaal strategisch financieringsplan bestaat uit de volgende
financieringsbronnen:
• Aanbod van Nieuwe Obligaties: Voorafgaand aan dit Bod deed de Bieder een aanbod van
e 350 miljoen in totale hoofdsom niet-gesubordineerde, onbevoorrechte obligaties met een 81⁄2%
rating die vervallen in 2019 (de ‘‘Nieuwe Obligaties’’), aan institutionele investeerders in de
hoogrentende obligatiemarkt, die werden uitgegeven op aan een uitgifteprijs van 98,018% op
12 september 2014 (het ‘‘Aanbod van Nieuwe Obligaties’’). De Nieuwe Obligaties kregen een
rating van ‘‘B3’’ door Moody’s Investors Service en ‘‘B’’ van Standard & Poor’s Rating Service.
Een kredietrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of te houden en is
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steeds onderhevig aan herziening, opschorting of intrekking door het kredietratingbureau op elk
moment.
• Aanbod met Voorkeurrecht: De Vennootschap doet momenteel een aanbod met voorkeurrecht
van 170.022.544 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 1,48 per nieuw aandeel, of e 251,6
miljoen in totaal, met (extra-legale) voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders van de
Vennootschap tegen een ratio van 1 nieuw aandeel voor 1 recht (het ‘‘Aanbod met
Voorkeurrecht’’). De voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht wordt verwacht op
30 september 2014.
Het strategisch financieringsplan is bedoeld ter versterking van de financiële flexibiliteit van Nyrstar
en haar mogelijkheid om groeiopportuniteiten op lange termijn te maximaliseren.
De opbrengsten van het Aanbod van Nieuwe Obligaties en het Aanbod met Voorkeurrecht zijn in de
eerste plaats bedoeld om in het kader van het huidige Bod te worden gebruikt. De 2015 Obligaties en
2016 Obligaties zullen vervallen en zullen moeten worden terugbetaald op respectievelijk 9 april 2015 en
11 mei 2016. Door de houders van Bestaande Obligaties de kans te bieden hun Bestaande Obligaties te
verkopen aan de Bieder, kan Nyrstar proactief haar schuldpositie beheren en het profiel van vervaldata
van haar uitstaande schuld verbeteren door de schuld die in 2015 vervalt volledig te herfinancieren en
maximaal e 100 miljoen van de uitstaande 2016 Obligaties te herfinancieren. De mate waarin dit doel
kan worden bereikt via het huidige Bod zal afhangen van het aantal Bestaande Obligaties dat in het Bod
zal worden ingediend gezien het vrijwillig karakter van het Bod. Nystar heeft de bedoeling om fondsen
beschikbaar te houden om de 2015 Obligaties die niet worden ingebracht in het Bod volledig terug te
betalen op de vervaldatum.
Het resterende deel van de opbrengsten zal worden gebruikt om de investeringsuitgaven te
financieren die nodig zijn om de transformatie van Nyrstar verder te zetten via investeringsprojecten die
bestaan uit het Strategische Beoordeling van het investeringsprogramma van de Smelter-activiteiten
(SSR) en de Port Pirie Herontwikkeling (de ‘‘Port Pirie Herontwikkeling’’), die samen de Transformatie
vormen, het verminderen van de netto schuld (naar een beoogde Netto Schuld / onderliggende EBITDA
ratio van 2,5x), voor transactiekosten en voor bedrijfsdoeleinden van de vennootschap.
Als gevolg van dit globaal strategisch financieringsplan, wordt verwacht dat de schuldgraad van
Nyrstar aanzienlijk zal dalen op korte termijn, in lijn met de vooropgestelde Netto Schuld / onderliggende
EBITDA ratio van 2,5x.
De tabel hieronder vat de financieringsbronnen van Nyrstar en het gebruik van de fondsen van het
Aanbod met Voorkeurrecht en het Aanbod van Nieuwe Obligaties samen:
Financieringsbronnen

Bedrag
(h miljoen)

Het Aanbod met Voorkeurrecht . . . . . . .

251,6

Nieuwe Obligaties(1) . . . . . . . . . . . . . . .

343,1

Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalbronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,3
600,0

Gebruik van Fondsen

Fondsen Strategische Beoordeling van
de Smelteractiviteiten groei capex
(over de volgende twee jaren)(2) . . . . .
Fondsen rechtstreekse bijdrage Port Pirie
Herontwikkeling(2) . . . . . . . . . . . . . . .
Terugkoop 2015 Obligaties(3) . . . . . . . . .
Terugkoop 2016 Obligaties(3) . . . . . . . . .
Kosten en overige uitgaven . . . . . . . . .
Totaal gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bedrag
(h miljoen)

200,0
68,0
220,0
100,0
12,0
600.0

Opmerkingen:
(1)

Het aanbod voor een totaal hoofdbedrag van e 350 miljoen van nieuwe 81⁄2% niet-gesubordineerde, onbevoorrechte
obligaties met vervaldatum in 2019 onder het Aanbod van Nieuwe Obligaties, die werden uitgegeven op 12 september 2014.
De Nieuwe Obligaties werden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 98,018% wat resulteert in een initiële emissiekorting van
e 6,94 miljoen.

(2)

Ongeveer e 268 miljoen van de opbrengsten is bedoeld om de programma’s van groeikapitaaluitgaven over de volgende
twee jaren te financieren, met inbegrip van e 68 miljoen van de opbrengsten om de rechtstreekse bijdrage in de Port Pirie
Herontwikkeling te financieren en e 200 miljoen van de opbrengsten is bedoeld voor investeringen in de Strategische
Beoordeling van de Smelter-activiteiten Project Portefeuille.

(3)

e 320 miljoen van de netto opbrengsten is bedoeld om: (i) alle voor een totaal hoofdbedrag van e 220 miljoen van de
uitstaande 2015 Obligaties en (ii) tot een totaal hoofdbedrag van e 100 miljoen uitstaande 2016 Obligaties van de
Vennootschap te kopen volgend op het Openbaar Overnamebod op Bestaande Obligaties. Omdat het Openbaar
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Overnamebod op Bestaande Obligaties een vrijwillig openbaar overnamebod is en het afhangt van de houders of zij vrijwillig
hun uitstaande obligaties aanbieden voor een premie, is het mogelijk dat dergelijk openbaar overnamebod niet succesvol is
en Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. aanbiedingen ontvangt voor minder uitstaande obligaties dan zij wenst terug te
kopen. Nyrstar heeft de bedoeling fondsen beschikbaar te houden om de 2015 Obligaties die overblijven na het Openbaar
Overnamebod op Bestaande Obligaties volledig terug te betalen op de vervaldatum.

Op datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum kan Nyrstar niet met zekerheid alle
specifieke bestemmingen voor het saldo van de opbrengsten van het Aanbod van Nieuwe Obligaties en
het Aanbod met Voorkeurrecht voorspellen, of de bedragen die zij werkelijk zal uitgeven of toewijzen aan
specifieke bestemmingen. De bedragen en timing van werkelijke uitgaven zullen afhankelijk zijn van tal
van factoren. Het management zal aanzienlijke flexibiliteit hebben in het toepassen van het saldo van de
netto opbrengsten van het Aanbod van Nieuwe Obligaties en het Aanbod met Voorkeurrecht en mag de
toewijzing van deze opbrengsten veranderen als een gevolg van deze en andere onvoorziene
omstandigheden.
Rechtvaardiging van de Biedprijs
De slotkoers van de 2015 Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen
interest, bedroeg e 1.010,15 (of 101,02%) op 29 augustus 2014, zijnde de laatste verhandeldag voordat
de Vennootschap de intentie van de Bieder om een Bod op de 2015 Obligaties voor een prijs die tussen
101,75% en 102,25% zal zijn, aankondigde. Op 15 september 2014 bedroeg de slotkoers van de 2015
Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen interest, e 1.004,50 (of
100,45%) (de ‘‘2015 Slotkoers’’). De Bieder biedt de houders van de 2015 Obligaties aan om hun 2015
Obligaties aan te kopen tegen een Biedprijs van e 1.022,50 in cash, te verhogen met de Verlopen
Interest, wat een premie vertegenwoordigt van e 18,00 in vergelijking met de 2015 Slotkoers en e 28,15
in vergelijking met de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar tot op heden gequoteerd op de Beurs van
Luxemburg. De Biedprijs die boven het terugbetalingsbedrag van 100% op 9 april 2015 is, compenseert
de houders voor het opgeven van toekomstige coupure betalingen tegen een discontovoet van 1,01%,
wat, naar het oordeel van de Bieder, een relatief aantrekkelijk herinvesteringsniveau vertegenwoordigt
voor een gelijkaardig risicoprofiel.
De slotkoers van de 2016 Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen
interest, bedroeg e 1.020,00 (of 102,00%) op 29 augustus 2014, zijnde de laatste verhandeldag voordat
de Vennootschap de intentie van de Bieder om een Bod op de 2016 Obligaties voor een prijsklasse
tussen 102,50% en 103,50% zal zijn, aankondigde. Op 15 september 2014 bedroeg de slotkoers van de
2016 Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen interest, e 995,00 (of
99,50%) (de ‘‘2016 Slotkoers’’). De Bieder biedt de houders van de 2016 Obligaties aan om hun 2016
Obligaties aan te kopen tegen een Biedprijs van e 1.027,50 in cash, te verhogen met de Verlopen
Interest, wat een premie vertegenwoordigt van e 32,50 in vergelijking met de 2016 Slotkoers en e 54,60
in vergelijking met de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar tot op heden gequoteerd op de Beurs van
Luxemburg. De Biedprijs die boven het terugbetalingsbedrag van 100% op 11 mei 2016 is, compenseert
de houders voor het opgeven van toekomstige coupure betalingen tegen een discontovoet van 3,56%
wat, naar het oordeel van de Bieder, een relatief aantrekkelijk herinvesteringsniveau vertegenwoordigt
voor een gelijkaardig risicoprofiel.
Voor dit Bod, deed de Bieder een aanbod van e 350 miljoen van 81⁄2% niet-gesubordineerde
onbevoorrechte Nieuwe Obligaties die vervallen in 2019 aan institutionele investeerders in de
hoogrentende obligatiemarkt. De Nieuwe Obligaties hebben in belangrijke mate andere voorwaarden
dan de Bestaande Obligaties en kregen een rating ‘‘B3’’ door Moody’s Investors Service en ‘‘B’’ van
Standard & Poor’s Ratings Service, daar waar de Bestaande Obligaties vandaag geen rating hebben.
Een kredietrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of te houden en is steeds
onderhevig aan herziening, opschorting of intrekking door het kredietratingbureau op elk moment.
De tabel hieronder geeft een overzicht van het uitgifterendement van de Nieuwe Obligaties en de
aanbodrendementen/discontovoeten op de Biedprijs van de Bestaande Obligaties. Voor elke obligatie
vermelden we eveneens (i) de huidige matched maturity Euro mid-swap rate voor elk van de Nieuwe
Obligaties en Bestaande Obligaties en (ii) de aanbodspread op dergelijke rate. De mid-swap rate is het
mid-market rekenkundig gemiddelde van de geboden en aangeboden swap rates voor
swapverrichtingen in euro met een bepaalde looptijd, telkens zoals deze verschijnen op het Bloomberg
Screen ICAE1. De matched maturity Euro mid-swap rate voor elk van de Bestaande Obligaties is een
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geı̈nterpoleerde prijs berekend op basis van de relevante vervaldag van de respectievelijke Bestaande
Obligatie.

Obligaties

ISIN Code

2015 Obligaties . . . . . . . . . BE6000680668
2016 Obligaties . . . . . . . . . BE6220236143

Vervaldag

Biedprijs

9 april 2015
11 mei 2016

e1.022,50 per e1.000
e1.027,50 per e1.000

Aanbod
Rendement /
Discontovoet(1)
1,01%
3,56%

Aanbod
Geı̈nterpoleerd
Spread over
Euro
Geı̈nterpoleerde
Mid Swap Rate(2) Mid Swap Rate(2)
0,19%
0,20%

0,82%
3,36%

Opmerkingen:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum van 6 oktober 2014.

(2)

Gebaseerd op de mid-swap rates op 15 september 2014. Bron: Bloomberg

Obligates
Nieuwe Obligaties . . . . . . . . .

ISIN Code

Vervaldag

XS1107268564
XS1107268135

Uitgifterijs

15 september 2019

98,018%

Uitgifte
Rendement
9,00%

Geı̈nterpoleerd
Euro
Mid Swap Rate(1)

Aanbod
Spread over
Geı̈nterpoleerde
Mid Swap Rate(1)

0,49%

8,45%

Opmerking:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum van 6 oktober 2014 en een prijs in cash van 99%.

Terwijl houders van Bestaande Obligaties bovenvermelde informatie kunnen gebruiken bij het
beoordelen van het Bod, moet zij er zich van bewust zijn, zoals hierboven vermeld, dat de Nieuwe
Obligaties in belangrijke mate andere kenmerken hebben in vergelijking met de Bestaande Obligaties,
naast verschillende resterende looptijden. Het equivalent van het Aanbod Rendement en de Aanbod
Spread, zoals voormeld, gebaseerd op de respectievelijke Biedprijzen, zijn opmerkelijk lager dan zowel
het Uitgifte Rendement als de Uitgifte Spread met betrekking tot de Nieuwe Obligaties, wat een kortere
vervaltermijn en een drijfveer voor houders van Bestaande Obligaties om deel te nemen aan dit Bod,
weergeeft.
Bij de voorbereiding van dit Openbaar Overnamebod Memorandum, werd er overwogen
bijkomende vergelijkende obligatieuitgiftes op te nemen en werden hun huidige
verhandelingsrendementen bekeken. Een dergelijke invoeging werd echter ongeschikt geacht voor de
doeleinden van dit Bod gelet op de belangrijke verschillen in de bepalingen en voorwaarden en de aard
van dergelijke uitgiftes en de verschillende kredietprofielen en activiteiten van de respectievelijke
beschouwde emittenten.
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Samenvatting van het Bod
Bieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en
bestaand naar Nederlands recht, statutair gevestigd te BudelDorplein gemeente Cranendonck, kantoorhoudende te
Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein, Nederland. De Bieder is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 17087444.

De Vennootschap . . . . . . . . . . .

Nyrstar NV, is een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht.
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te
Zinkstraat 1, 2490 Balen, België. De Vennootschap is
ingeschreven bij het rechtspersonenregister van Turnhout onder
het nummer 0888.728.945.

Het Bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De Bieder doet een aanbod om (i) alle uitstaande 2015 Obligaties
en (ii) tot maximaal de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom,
uitstaande 2016 Obligaties, te kopen.

Bod op alle 2015 Obligaties en
gedeeltelijk Bod op de 2016
Obligaties . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum, staan
er 2015 Obligaties uit voor een totale hoofdsom van
e220.000.000,00 en 2016 Obligaties voor een totale hoofdsom
van e515.000.000,00.
Alle 2015 Obligaties die geldig in het Bod zullen worden
ingediend, zullen door de Bieder aanvaard worden.
Een bedrag ten belope van maximaal de 2016 Obligaties
Maximale Hoofdsom van de uitstaande 2016 Obligaties die in het
Bod worden ingediend, zal worden aangekocht. Indien er meer
2016 Obligaties in het Bod worden ingebracht dan door de Bieder
zullen worden aangekocht rekening houdende met de 2016
Obligaties Maximale Hoofdsom, zal de totale hoofdsom van 2016
Obligaties die zal worden aanvaard verminderd worden op een
pro rata basis voor elke houder die 2016 Obligaties in het Bod
heeft ingebracht.

Biedprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De Biedprijs voor de Bestaande Obligaties bedraagt e1.022,50
voor elke 2015 Obligatie van e1.000 en e1.027,50 voor elke 2016
Obligatie van e1.000.
Daarnaast zal de Bieder op de Betaaldatum alle interest betalen
die op de ingediende Bestaande Obligaties aangegroeid is
tussen de laatste interestbetaaldatum, zijnde 9 april 2014 voor de
2015 Obligaties en 11 mei 2014 voor de 2016 Obligaties, en de
Betaaldatum, d.i. e27,12 voor elke 2015 Obligatie van e1.000 en
e21,79 voor elke 2016 Obligatie van e1.000, indien de
Betaaldatum 6 oktober 2014 is (dergelijke interest hierna
‘‘Verlopen Interest’’).
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Het deel van de betaling ontvangen door de houders van de
Bestaande Obligaties die Bestaande Obligaties indienen in het
Bod, dat overeenkomt met het bedrag van de Verlopen Interest is
onderhevig aan 25 procent roerende voorheffing in België, maar
enkel voor de houders van Bestaande Obligaties die hun
Bestaande Obligaties houden via een zogenaamde ‘‘N-rekening’’
in het X/N clearingsysteem van de Nationale Bank van België
(‘‘NBB’’). Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op enig
deel van de betaling gedaan aan houders van Bestaande
Obligaties die kwalificeren om hun Bestaande Obligaties via een
zogenaamde ‘‘X-rekening’’ te houden.
Op basis van het voorgaande, zullen houders van Bestaande
Obligaties die hun Bestaande Obligaties indienen het volgende
bedrag ontvangen per ingebrachte Bestaande Obligatie van
e1.000:
Verlopen Interest(1)
Bestaande Obligaties

Biedprijs

2015 Obligaties . . . .
2016 Obligaties . . . .

e 1.022,50 per e 1.000
e 1.027,50 per e 1.000

Voor roerende
Na roerende
voorheffing in België voorheffing in België
e 27,12 per e 1.000
e 21,79 per e 1.000

e 20,34 per e 1.000
e 16,34 per e 1.000

Opmerking:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum van 6 oktober 2014.

Voorwaarden van het Bod . . . . .

De voltooiing van het Bod geschiedt onder de opschortende
voorwaarde van de voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht.
Deze voorwaarde bestaat uitsluitend in het voordeel van de
Bieder, die het recht heeft, in zijn geheel of gedeeltelijk te
verzaken aan deze voorwaarde. Indien niet aan deze voorwaarde
wordt voldaan, zal de Bieder haar beslissing of zij al dan niet
verzaakt aan deze voorwaarde ten laatste bekendmaken op het
ogenblik van de aankondiging van de resultaten van het Bod. Het
Bod zal onvoorwaardelijk worden bij voltooiing van het Aanbod
met Voorkeurrecht. De voltooiing van het Aanbod met
Voorkeurrecht wordt verwacht op 30 september 2014.

Aanvaardingsperiode . . . . . . . . .

De Aanvaardingsperiode van het Bod zal beginnen op
16 september 2014 en eindigen op 29 september 2014 om 16:00
CEST.

Aanvaardingprocedure . . . . . . .

Houders van Bestaande Obligaties kunnen het Bod aanvaarden
(i) volgens de toepasselijke elektronische procedures van
Euroclear of Clearstream, Luxemburg, of indien niet beschikbaar
(ii) door het gebruikelijke aanvaardingsformulier dat wordt
gebruikt door zijn of haar relevante financiële tussenpersoon of,
wanneer niet beschikbaar, het formulier dat als Bijlage 4 bij dit
Openbaar
Overnamebod
Memorandum
(het
‘‘Aanvaardingsformulier’’) is toegevoegd, behoorlijk ingevuld
en ondertekend in te dienen bij de Centralisatie en
Betalingsagent, of elke andere financiële tussenpersoon. Het
behoorlijk ingevuld en ondertekend Aanvaardingsformulier kan
gratis rechtstreeks worden neergelegd bij de loketten van de
Dealer Managers of de Centralisatie en Betalingsagent voor 16:00
CEST op de laatste dag van de Aanvaardingsperiode. Indien de
houder van Bestaande Obligaties ervoor kiest zijn of haar
Aanvaardingsformulier in te dienen bij een andere financiële
tussenpersoon, moet hij of zij navraag doen over de kosten en
vergoedingen die deze financiële tussenpersonen zouden
kunnen aanrekenen en die hij of zij zal moeten dragen.
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Houders van Bestaande Obligaties die het Bod hebben aanvaard
kunnen hun aanvaarding intrekken voor het einde van de
Aanvaardingsperiode. Dergelijke intrekking van de aanvaarding
is enkel geldig indien de betrokken houder van Bestaande
Obligaties de financiële tussenpersoon bij wie zulke houder van
Bestaande Obligaties zijn of haar Aanvaardingsformulier heeft
neergelegd, schriftelijk op de hoogte brengt voor het einde van de
Aanvaardingsperiode.
Betaling van
makelaarsvergoedingen door de
Bieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De Bieder mag een makelaarsvergoeding betalen in verband met
de voltooiing van het Bod aan financiële tussenpersonen
betrokken bij het Bod.
In het bijzonder mag de Bieder een vergoeding betalen aan elke
financiële tussenpersoon voor haar deelname bij het succesvol
indienen van Bestaande Obligaties van houders van Bestaande
Obligaties die geen gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van
artikel 2(1)(e) van de EU Prospectusrichtlijn, in het Bod, zowel via
de toepasselijke elektronische procedures van Euroclear of
Clearstream,
Luxemburg
als
via
ingediende
Aanvaardingsformulieren (de ‘‘Makelaarsvergoeding’’). De
Makelaarsvergoeding bedraagt 0,10% van de hoofdsom van
Bestaande Obligaties die geldig werden ingediend door zulke
financiële tussenpersonen en werden aanvaard door de Bieder in
het Bod, onder voorbehoud van een maximum vergoeding van
e250 per individuele gerechtigde die zijn of haar Bestaande
Obligaties indient.
De Bieder zal de Makelaarsvergoeding enkel betalen aan zulke
financiële tussenpersoon die de Centralisatie en Betalingsagent
ten laatste om 16:00 CEST op 29 september 2014 op de hoogte
bracht (i) in geval van aanvaardingen gedaan via de elektronische
procedures van Euroclear of Clearstream, Luxemburg, door een
formulier in te dienen dat beschikbaar is bij de Centralisatie en
Betalingsagent en het bewijs te leveren van de geldige indiening
van de betrokken aanvaarding in het Bod met vermelding van de
naam en het nummer van de betrokken deelnemer in het
clearingsysteem, of (ii) ingeval van aanbiedingen ingediend via
Aanvaardingsformulieren, in de papieren indieningsbevestiging.
Ingeval van een verlenging van de Aanvaardingsperiode, kan de
Bieder ook de periode verlengen om de Makelaarsvergoeding te
vragen. De Bieder mag verdere informatie vragen van de
financiële tussenpersoon in verband met de Bestaande
Obligaties ingediend in het Bod teneinde de aanspraak op de
Makelaarsvergoeding te verifiëren. De Bieder zal in haar redelijke
discretie op basis van de informatie die haar beschikbaar is
gemaakt, bepalen of de voorwaarden voor de betaling van een
Makelaarsvergoeding zijn vervuld.
Houders van Bestaande Obligaties moeten er akte van nemen de
eventuele Makelaarsvergoeding die aan zulke persoon kan
moeten worden betaald in verband met het Bod aanleiding kan
geven tot belangenconflicten, aangezien zulke persoon een
belang kan hebben bij de aanvaarding van het Bod om de
respectievelijke Makelaarsvergoeding te ontvangen.
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Personen die een Makelaarsvergoeding ontvangen zijn verplicht
om hun klanten volledig te informeren over het bestaan, de aard
en het bedrag van zulke Makelaarsvergoeding zoals vereist in
overeenstemming met de wetgeving en andere regelgeving van
toepassing op zulke personen, met inbegrip van enige
wetgeving, regelgeving en/of regel die de Markten in Financiële
Instrumenten Richtlijn (2014/65/EU) implementeert of anderszins
van toepassing kan zijn in niet-EER jurisdicties.
Houders van Bestaande Obligaties moeten details vragen
omtrent over zulke Makelaarsvergoeding en eventuele
belangenconflicten aan hun financiële tussenpersoon alvorens
hun Bestaande Obligaties in het Bod in te dienen.
Intenties van de Bieder . . . . . . .

De Bieder zal de Bestaande Obligaties die zij zal verwerven via het
Bod aanhouden tot hun vervaldatum en zal deze niet
herverkopen. De Bieder behoudt zich evenwel het recht voor om
de Bestaande Obligaties die ze verwerft te verkopen of over te
dragen aan de Vennootschap. De Vennootschap heeft aan de
Bieder te kennen gegeven dat zij in dergelijk geval de hen niet zal
herverkopen, maar hen zal aanhouden, overeenkomstig de
bepalingen en voorwaarden van de Bestaande Obligaties, tot aan
hun vervaldatum of de Bestaande Obligaties zal overdragen aan
de betrokken agent met het oog op hun annulering.

Publicatie van de resultaten . . .

De resultaten van het Bod, met inbegrip van het deel van 2016
Obligaties dat aanvaard is geweest in het Bod, zullen worden
bekendgemaakt op of rond 1 oktober 2014.

Betaaldatum . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling van de Biedprijs en de Verlopen Interest voor de
ingediende Bestaande Obligaties en de overdracht van
eigendom van de ingediende Bestaande Obligaties aan de
Bieder zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 6 oktober
2014.

Global Coordinator . . . . . . . . . .

Goldman Sachs International

Centralisatie en Betalingsagent .

KBC Bank NV

Dealer Managers . . . . . . . . . . . .

Goldman Sachs International, KBC Bank NV en BNP Paribas
Fortis SA/NV

Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbanken . . . . . . . . . . . . . . .

Fiscale aspecten van het Bod . .

Het Bod wordt beheerst door Belgische recht. Het hof van beroep
te Brussel heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen in
verband met het Bod te beslechten.
Belgische belasting:
De overdracht van Bestaande Obligaties is niet onderworpen aan
Belgische roerende voorheffing (behalve, wat betreft de Verlopen
Interest, voor houders van Bestaande Obligaties die dergelijke
Bestaande Obligaties aanhouden via een ‘‘N-rekening’’ in het X/N
clearingsysteem van de NBB). De overdracht van Bestaande
Obligaties zal in regel onderworpen zijn aan een taks op de
beursverrichtingen van 0,09% in België (met een maximum van
e650 per transactie en per partij) indien de overdracht is
aangegaan of uitgevoerd in België via de tussenkomst van een
professionele tussenpersoon. De Bieder zal echter elke Belgische
taks op de beursverrichtingen dragen verschuldigd door de
houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties
indienen bij de Bieder in het kader van dit Bod.
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Luxemburgse belasting:
Belasting van niet-inwoners die Bestaande Obligaties aanhouden
Luxemburgse niet-inwoners die Bestaande Obligaties
aanhouden (hetzij een vennootschap of natuurlijk persoon), die
dergelijke Bestaande Obligaties niet aanhouden via een vaste
inrichting of een permanente vertegenwoordiger verblijvend in
Luxemburg zullen niet onderworpen zijn aan de belasting op
meerwaarden bij verkoop van de Bestaande Obligaties in
Luxemburg.
Belasting van inwoners die Bestaande Obligaties aanhouden
De belasting zal afhangen van de persoonlijke fiscale situatie van
de houders van Bestaande Obligaties (een vennootschap of een
natuurlijk persoon) en van de houdperiode van de Bestaande
Obligaties.
Algemeen
Potentiële verkopers van Bestaande Obligaties dienen hun eigen
financiële adviseur, accountant of andere raadgevers te
raadplegen over de fiscale alsook de juridische, economische,
financiële en andere aspecten in verband met het verhandelen of
verkopen van de Bestaande Obligaties.
Beschikbaarheid van het
Openbaar Overnamebod
Memorandum . . . . . . . . . . . . . .

Dit Openbaar Overnamebod Memorandum werd opgesteld in het
Engels en werd vertaald in het Nederlands en het Frans. De
Bieder is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de
Engelse, Nederlandse en Franse versies van dit Openbaar
Overnamebod Memorandum. In verband met het Bod, zal in
geval van inconsistenties tussen de taalversies, de Engelse versie
de bovenhand krijgen.
Onderhevig aan bepaalde beperkingen zijn exemplaren van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum kosteloos verkrijgbaar
vanaf 16 september 2014, op verzoek in België bij, of kunnen
worden geraadpleegd op:
In het Engels:

KBC Bank op +32 78 152 153 of
www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis op +32 2 433 41 31 of
+32 2 433 41 34 of
www.bnpparibasfortis.be/emissions of
www.bnpparibasfortis.be/emissies

In het Nederlands: KBC Bank op +32 78 152 153 of
www.kbc.be/nyrstar

BNP Paribas Fortis op +32 2 433 41 34 of
www.bnpparibasfortis.be/emissies
KBC Bank op +32 78 152 154 of
www.kbc.be/nyrstar

In het Frans:

BNP Paribas Fortis op +32 2 433 41 31 of
www.bnpparibasfortis.be/emissions

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het
Openbaar Overnamebod Memorandum ook geraadpleegd
worden op de website van de Nyrstar (www.nyrstar.com) vanaf
16 september 2014.

9

Onder voorbehoud van dezelfde beperkingen zijn daarnaast
exemplaren van dit Openbaar Overnamebod Memorandum
kosteloos verkrijgbaar op Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België,
telefoonnummer: +32 14 44 95 00, vanaf 16 september 2014.
Memorie Van Antwoord . . . . . . .

De raad van bestuur van de Vennootschap keurde een memorie
van antwoord in verband met het Bod goed krachtens de artikelen
27 en 47 van het Overnamebesluit. De memorie van antwoord is
als Bijlage 3 aan dit Openbaar Overnamebod Memorandum
toegevoegd.

Verwachte tijdstabel van het Bod
Bekendmaking van de intentie het Bod te lanceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 september 2014

Indiening van de kennisgeving van het Bod door de Bieder overeenkomstig
artikel 5 van het Overnamebesluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Bekendmaking door de FSMA overeenkomstig artikel 7 van het
Overnamebesluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Goedkeuring van het Openbaar Overnamebod Memorandum en Memorie
van Antwoord door de FSMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Publicatie van het Openbaar Overnamebod Memorandum en de Memorie
van Antwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Opening van de Aanvaardingsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 september 2014

Einde van de Aanvaardingsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 september 2014
om 16:00 CEST

Voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 september 2014

Bekendmaking via persbericht van de resultaten van het Bod . . . . . . . . . . . .

1 oktober 2014

Betaaldatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 oktober 2014

De Bieder mag de data en tijdstippen van het Bod en de periodes aangeduid in de tijdstabel
hierboven en doorheen het Openbaar Overnamebod Memorandum wijzigen. Wanneer de Bieder zou
beslissen om zulke data, tijdstippen of periodes te wijzigen, zal zij potentiële verkopers van Bestaande
Obligaties informeren via een publicatie in de financiële pers.
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BELANGRIJKE OVERWEGINGEN
Vooraleer een beslissing te nemen met betrekking tot het Bod, moeten houders van Bestaande
Obligaties aandachtig, samen met de andere informatie vervat in dit Openbaar Overnamebod
Memorandum, het volgende overwegen:
Onzekerheid over de markt voor Bestaande Obligaties die niet zijn ingediend.
Hoewel de Bestaande Obligaties die niet geldig worden ingediend in het Bod naar verwachting
genoteerd blijven op de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en toegelaten blijven tot de
verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg tot hun finale vervaldatum
kan, in de mate indieningen van Bestaande Obligaties in het Bod worden aanvaard en gekocht door de
Bieder, de markt voor de relevante Bestaande Obligaties die blijven uitstaan na de voltooiing van het Bod
beduidend beperkter zijn. Indien een belangrijk deel van de Bestaande Obligaties wordt gekocht
krachtens het Bod, zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de liquiditeit van de uitstaande
Bestaande Obligaties. De overblijvende Bestaande Obligaties kunnen een lagere marktprijs hebben dan
voor vergelijkbare effecten met een grotere marktliquiditeit. Een verminderde marktwaarde en liquiditeit
kan ook de beurskoers van dergelijke overblijvende Bestaande Obligaties meer volatiel maken.
De marktprijs voor zulke Bestaande Obligaties die blijven uitstaan na voltooiing van zulk Bod kan
bijgevolg negatief beı̈nvloed worden als gevolg van het Bod. Noch de Bieder, noch de Vennootschap of
de Dealer Manager heeft de verplichting om een markt te maken voor dergelijke overblijvende
Bestaande Obligaties. Het zal niet mogelijk zijn om het totaal nominaal aantal van de Bestaande
Obligaties vast te stellen die zullen worden ingediend in het Bod, tot na de aankondigingen van de
resultaten van het Bod.
Alle 2015 Obligaties zullen worden aanvaard in het Bod en het Bod in verband met de 2016
Obligaties kan naar pro rata worden aangepast.
Alle 2015 Obligaties die geldig in het Bod worden ingediend, zullen door de Bieder worden
aanvaard.
Indien er meer 2016 Obligaties in het Bod worden ingediend dan aanvaard zullen worden door de
Bieder gelet op de 2016 Totale Maximale Hoofdsom, zal het aantal 2016 Obligaties dat in het Bod zal
worden aanvaard proportioneel verminderd worden op een pro rata basis voor elke houder die 2016
Obligaties in het Bod heeft ingebracht. Indien de Bieder of de Dealer Managers vaststellen, of redenen
hebben om aan te nemen, dat een individuele houder van 2016 Obligaties verschillende
Aanvaardingsformulieren heeft ingediend, via een of meerdere tussenpersonen, mogen zij deze
Aanvaardingsformulieren negeren.
Beperkingen op de overdracht van Bestaande Obligaties.
Bij de overweging om Bestaande Obligaties al dan niet in het Bod in te dienen, moeten houders van
wie de Bestaande Obligaties worden gehouden via het X/N systeem (zie ook ‘‘Bestaande Obligaties’’) er
rekening mee houden dat er beperkingen op de overdracht van de Bestaande Obligaties van
toepassing zullen zijn vanaf de tijd van zulke indiening. Onderhevig aan de procedures van de betrokken
financiële instelling bij wie de Aanvaardingsformulieren worden ingediend, kunnen de Bestaande
Obligaties waarop het Aanvaardingsformulier betrekking heeft op een andere rekening worden
geblokkeerd. De Bestaande Obligatiehouder kan daardoor potentieel niet langer in staat zijn zulke
Bestaande Obligaties over te dragen (tenzij en tot hij zijn aanvaarding terug intrekt) (Zie ook ‘‘Het Bod—
Aanvaardingsprocedure’’).
Het Bod is voorwaardelijk tot de voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht door de
Vennootschap.
De voltooiing van het Bod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van voltooiing van het
Aanbod met Voorkeurrecht door de Vennootschap. De voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht
vindt naar verwachting plaats op 30 september 2014. Deze voorwaarde bestaat uitsluitend in het
voordeel van de Bieder, die het recht heeft in zijn geheel of gedeeltelijk afstand te doen van deze
voorwaarde. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal de Bieder zijn beslissing om al dan niet
afstand te doen van deze voorwaarde bekendmaken ten laatste op het ogenblik dat de resultaten van
het Bod worden bekendgemaakt. Het Bod zal onvoorwaardelijk worden na voltooiing van het Aanbod
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met Voorkeurrecht. Terwijl de omstandigheden waarin het Aanbod met Voorkeurrecht beëindigd kan
worden, beperkt zijn, bestaat er geen garantie dat het Bod onvoorwaardelijk zal worden (zie ook ‘‘Het
Bod—Voorwaarden van het Bod’’). Indien het bod niet wordt voltooid, kan dit een negatieve invloed
hebben op de beurskoers van de Bestaande Obligaties.
Verantwoordelijkheid voor naleving van de aanvaardingsprocedures van het Bod.
Houders van Bestaande Obligaties zijn verantwoordelijk om alle procedures na te leven voor het
vervolledigen en indienen van hun Aanvaardingsformulieren zoals beschreven in dit Openbaar
Overnamebod Memorandum. Houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties in het
Bod willen indienen moeten voldoende tijd laten om tijdig de betrokken procedures tot indiening te
voltooien. Noch de Bieder noch de Dealer Managers aanvaarden enige verantwoordelijkheid om
houders van Bestaande Obligaties op de hoogte te brengen van onregelmatigheden met betrekking tot
zulke Aanvaardingsformulieren of om houders van Bestaande Obligaties in kennis te stellen van enige
tekortkoming om de gepaste procedure te volgen.
Indien de Bestaande Obligaties gehouden worden door een broker, dealer, commerciële bank,
trustvennootschap of andere nominee, kan dergelijke entiteit eisen dat de betrokken houder van
Bestaande Obligaties een paar dagen voor het einde van de Aanvaardingsperiode stappen onderneemt
met betrekking tot het relevante Bod zodat deze entiteit de relevante Bestaande Obligaties in naam van
de houder op of voor het einde van de Aanvaardingsperiode kan indienen.
Potentiële verkopers dienen hun eigen beoordeling te maken
Het Openbaar Overnamebod Memorandum werd opgesteld om informatie te leveren over het Bod.
Wanneer houders van Bestaande Obligaties een beslissing nemen om hun Bestaande Obligaties in het
Bod in te dienen, dienen ze deze beslissing te baseren op hun eigen onderzoek naar Nyrstar en de
rechten gehecht aan de Bestaande Obligaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aanverwante
voordelen en risico’s, evenals de voorwaarden van het Bod zelf.
De potentiële verkopers van Bestaande Obligaties moeten zelf een oordeel maken, met hun eigen
adviseurs indien nodig, over het Bod gelet op hun persoonlijke inkomen en financiële situatie. In geval
van enige twijfel moeten zij ervan afzien om hun Bestaande Obligaties in te dienen.
De samenvattingen en beschrijvingen van wettelijke bepalingen, boekhoudkundige principes of
vergelijkingen van dergelijke principes, rechtsvormen of contractuele relaties gemeld in het Openbaar
Overnamebod Memorandum mogen in geen geval geı̈nterpreteerd worden als een basis voor krediet- of
andere evaluaties, of als investerings-, juridisch of fiscaal advies voor potentiële verkopers van
Bestaande Obligaties. Potentiële verkopers van Bestaande Obligaties worden aangeraden om hun
eigen financiële adviseur, accountant of andere adviseurs te raadplegen over de juridische, fiscale,
economische, financiële en andere aspecten die gepaard gaan met de verkoop van de Bestaande
Obligaties. De Dealer Managers handelen uitsluitend voor de Bieder en voor niemand anders in verband
met dit Bod.
Naleving van het Bod en distributie beperkingen.
Houders van Bestaande Obligaties worden verwezen naar de aanbod- en
verspreidingsbeperkingen in ‘‘Mededelingen voor de houders van Bestaande obligaties buiten België
en het Groothertogdom Luxemburg’’ en de kennisgevingen, verklaringen, garanties en verbintenissen
in ‘‘Het Aanbod—Aanvaardingsprocedure’’ die houders van Bestaande Obligaties worden
verondersteld te doen bij het indienen van de Bestaande Obligaties in het Bod. Niet-naleving van deze
zou onder andere kunnen leiden tot het ontbinden van overdrachten en/of aansprakelijkheden.
Aankopen van Bestaande Obligaties.
Ongeacht of de aankoop van enige Bestaande Obligaties krachtens het Bod is voltooid of niet,
mogen de Bieder, de Vennootschap en de Dealer Managers voor zover door de toepasselijke wetgeving
toegestaan, (van tijd tot tijd zowel tijdens als na het Bod) Bestaande Obligaties verwerven anders dan
krachtens het Bod, met inbegrip van open markt aankopen, private onderhandelde transacties,
overnamebod, ruilaanbod of anderszins. Zulke aankopen kunnen geschieden tegen zulke voorwaarden
en tegen zulke prijzen zoals door hen bepaald en die meer of minder kunnen zijn dan de prijzen die te
betalen zijn krachtens het Bod en kunnen voor cash of andere tegenprestatie zijn of tegen voorwaarden
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die meer of minder gunstig zijn dan deze voorzien door het Bod. Niettegenstaande het voorgaande,
krachtens artikel 15, § 2 van het Overnamebesluit, wanneer tijdens de biedperiode de Bieder, de
Vennootschap of personen met wie zij in overleg handelen buiten het Bod effecten van de Bestaande
Obligaties verwerven of zich daartoe hebben verbonden, tegen een hogere prijs dan de Biedprijs, wordt
de Biedprijs aan die hogere prijs aangepast. Daarnaast, krachtens artikel 35, 3 van het
Overnamebesluit, wanneer, voor het einde van de Aanvaardingsperiode, de Bieder, de Vennootschap of
de andere personen met wie zij in overleg handelen, zich ertoe heeft verbonden om Bestaande
Obligaties te verwerven tegen een hogere prijs dan de de Biedprijs, wordt het Bod heropend tegen de
hogere prijs voor minstens vijf en maximum 15 werkdagen en zal de Bieder het prijsverschil betalen aan
alle houders van Bestaande Obligaties die Bestaande Obligaties in het Bod hebben ingediend. Verder,
krachtens artikel 45 van het Overnamebesluit, indien de Bieder, de Vennootschap of de andere
personen met wie zij in overleg handelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, Bestaande Obligaties
verwerven gedurende een termijn van een jaar na het einde van de Aanvaardingsperiode tegen
gunstiger voorwaarden dan de voorwaarden van het Bod, moet het prijsverschil betaald worden aan alle
houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties in het Bod hebben ingediend.
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NYRSTAR
Overzicht
Nyrstar is een toonaangevend geı̈ntegreerd mijnbouw en multimetalenbedrijf met een leidende
marktpositie in zink en lood en een groeiende positie in andere producten zoals koper, goud en zilver.
Nyrstar heeft negen mijnen en zeven smelters en andere activiteiten in Australië, Noord- en
Zuid-Amerika en Europa en stelt ongeveer 6.600 mensen te werk.
Nyrstar is één van de grootste zinksmelter ondernemingen ter wereld op basis van het
productievolume. In 2013 werd bij benadering 1,1 miljoen ton zinkmetaal voor de markt geproduceerd.
Het aandeel van Nyrstar in de wereldwijde zinkmarkt in 2013 bedroeg dan ook 8% volgens Wood
Mackenzie (gebaseerd op 2013 wereldwijde verbruikscijfer van 13,3 miljoen ton) wat van Nyrstar de
grootste producent op wereldschaal maakt. Daar waar de smelters van Nyrstar meestal primaire
zinksmelters zijn, is haar smelter in Port Pirie in Australië een primaire loodsmelter met het vermogen
meerdere metalen te recupereren. Met haar multi-metalen capaciteiten heeft Port Pirie de flexibiliteit om
een ruim gamma loodhoudende basismaterialen te verwerken om verfijnd lood, zink oxide, zilver, koper
en goud te produceren. Daarbij zit zij in een proces van herontwikkeling naar een geavanceerd metaal
recuperatie en raffinage faciliteit, waarmee een fundamenteel ander operationeel en
ondernemingsmodel voor Port Pirie mogelijk wordt. In 2013 beëindigde Nyrstar een strategische
beoordeling van haar smeltactiviteit, waarbij een aantrekkelijke portefeuille van beleggingen in multimetalen recuperatie en een algemene omvorming van haar Metaalverwerking activiteit werd
geı̈dentificeerd.
Sinds 2009 wanneer Nyrstar begon met een betekenisvolle strategische omvorming om
stroomopwaarts (upstream) uit te breiden in mijnbouw, is Nyrstar haar mijnactiviteit voortdurend
gegroeid en dit zowel organisch als door middel van overnames, met inbegrip van overnames van
mijnen in Noord- en Zuid-Amerika en belangen in mijn ontwikkelingsprojecten. Nyrstar haar mijnen
bevinden zich vandaag is verschillende operationele stadia, met sommige operationeel tegen volledige
productiecapaciteit, met andere die hun productiecapaciteit aan het optimaliseren zijn dan wel in
onderhoud zijn. Door middel van haar mijnactiviteit, zorgt Nyrstar voor de aanvoer van grondstoffen voor
haar smelters en krijgt het toegang tot het meer winstgevende deel van de zink waardeketting
(aangezien zinkmijnbouw historisch gezien altijd meer winstgevend is geweest dan het smelten van
zink). Bij volle productie, zouden Nyrstar’s zinkmijnbouw activiteiten bij één van de vijf grootste in de
wereld zijn (gebaseerd op de 2013 productie volgens Wood Mackenzie) en zou Nyrstar een belangrijke
positie hebben in de koper en lood mijnbouw. In 2013 begon Nyrstar met een strategische beoordeling
van haar mijnactiviteiten met een focus op het identificeren van opportuniteiten om een belangrijke
verbetering van de operationele en financiële prestatie van het mijnbouw segment en de
resultaatontwikkeling te maken.
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Nyrstar heeft wereldwijd vestigingen, met mijnen en smelters die dicht liggen bij de voornaamste
klanten en belangrijke transportknooppunten voor een vlotte levering van grondstoffen en distributie van
afgewerkte producten. De kaart hieronder illustreert de huidige activiteiten van Nyrstar.
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Nyrstar profiteert van een gediversifieerde wereldwijde activa basis. Nyrstar gelooft dat de
geografische diversifiëring van haar activabasis het politieke en landenrisico vermindert. Bijna 75% van
haar activa en productie bevinden zich in AAA/AA beoordeelde landen. Ongeveer 95% van Nyrstar’s
inkomen per oorsprong (dat de verkoopsinkomsten vertegenwoordigt komende van het land/regio van
productie van alle verkochte materialen van dat jaar) in 2013 werd gegenereerd in OECD landen: België
17%, Nederland 16%, Frankrijk 8%, Australië 40%, Noord-Amerika 12% en Latijns-Amerika (met inbegrip
van Mexico) 6%. Nyrstar haar totale vaste activa waren op 31 december 2013 gevestigd in: België 12%,
Nederland 5%, Frankrijk 7%, rest van Europa 12%, Australië 13%, Noord Amerika 21% en Latijns
Amerika (met inbegrip van Mexico) 30%.
Nyrstar NV werd opgericht in België en heeft ook bedrijfskantoren in Zürich, Zwitserland. De
gewone aandelen van Nyrstar NV worden sinds 29 oktober 2007 verhandeld op Euronext Brussels.
Sterktes
Het management is ervan overtuigd dat Nyrstar voordeel haalt uit de volgende belangrijkste
competitieve sterktes:
Sterke onderliggende marktfundamenten. Nyrstar is actief in een industrie die vandaag geniet van
sterke onderliggende marktfundamenten. Economisch groei, verstedelijking en industrialisatie van
ontwikkelende landen blijven de vraag naar zink onderbouwen, in het bijzonder in China. Volgens Wood
Mackenzie, wordt er verwacht dat de zinkconsumptie in China, die ongeveer 45% van de werelwijde
zinkconsumptie in 2013 vertegenwoordigde, over de periode 2013-2020 tegen een jaarlijkse groei van
7% zal groeien (in vergelijking met 4% voor de verwachte jaarlijkse stijging van de wereldwijde productie
van zink over de periode). Dergelijke verwachte stijging in de vraag komt samen met een verwachte
aanzienlijke verstrakking in de zink concentraat aanvoer op middellange termijn, waardoor de
voorwaarden worden gecreëerd om een gunstige zinkprijs evolutie op middellange termijn te creëeren.
In het bijzonder en gebaseerd op Wood Mackenzie haar gegevens, verwacht Nyrstar dat over de
periode 2013-2016 de zinkmijn uitputtingen en uitvallen 1,3 miljoen ton zullen bereiken (wat 10%
vertegenwoordigt van de 2013 wereldwijde productie) terwijl nieuwe mijnprojecten, uitbreidingen en
veranderingen tot mijnplaan 2,7 miljoen ton van bijkomende jaarlijkse producten tegen het einde van
2016 zullen opbrengen.
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Een leidende globale marktpositie in zink en zinkverwerking. Nyrstar heeft een geı̈ntegreerde
activiteit en een operationeel model in haar mijnbouw en metaalactiviteit dat geniet van markt
leidinggevende posities in zink en lood en groeiende posities in andere basis en edele metalen. Volgens
Wood Mackenzie, is Nyrstar op dit ogenblik de tweede grootste wereldwijde zinksmelter en haar zink
mijnactiviteiten zijn bij de vijf grootste in de wereld. Nyrstar gelooft dat er hoge kapitaal, milieu en
operationele barrières bestaan voor nieuwe toetreders in metaalverwerking. Nyrstar gelooft dat haar
grootte, algemeen en zowel op het vlak van de mijnbouw als op het vlak van de metaalverwerking, een
belangrijk concurrentieel voordeel biedt die de Vennootschap gunstig plaatst om een leidinggevende rol
op te nemen in het vormen van de zink industrie haar toekomst.
Een diverse wereldwijde activa basis en schaal om beoogde groei en beoogde productmix te
leveren. Nyrstar haar aanwezigheid doorheen de zinkmetaal waardeketting, van grondstoffen naar
metaalverwerking en verkoop en marketing, plaatst de Vennootschap goed om te pogen haar
operationele winstgevendheid te blijven behouden nu marges wijzigen doorheen de verschillende
segmenten van de waardeketting tijdens een ondernemingscyclus. Een meer en meer gesofisticeerde
marketing, aanschaffen en verkoopsstrategie geeft kritische ondersteuning voor risk management,
markt penetratie en operationale flexibiliteit van het geı̈ntegreerd ondernemingsmodel. Daarnaast heeft
Nyrstar een uitbreidende multi-metalen voetdruk in koper, goud, zilver en andere metalen (indium,
tellurium, germanium, gallium, kobalt en cadmium) waarmee ze haar portefeuille en productenmix
verder diversifieerd. Het aandeel van de bruto winst voor deze categorieën metalen in het totaal is
gestegen van 5% in 2010 tot 12% in 2013 voor de smelter-activiteiten en van 11% tot 39% voor de
mijnactiviteiten.
Een duidelijke strategie tot omvorming om maximale waarde uit een geı̈ntegreerd
ondernemingsmodel te halen. Nyrstar heeft een duidelijke strategie om de maximum waarde te halen
uit minerale middelen door een geı̈ntegreerde industriële en commerciële benadering. In het bijzonder
heeft Nyrstar een duidelijke strategie om een gecoördineerde aanpak te volgen om haar activa
portefeuille op die manier aan te wenden dat de toevoer van concentraat naar haar smelters wordt
geoptimaliseerd, niet betaalde en zeldzame metalen ontginning wordt gemaximaliseerd en de marges
van de eind-producten mix vergroot worden. Investeringen in het Metaalverwerking segment blijft
Nyrstar’s verticale integratie versterken alsook de uitbouw van een super efficiënt mijnbouw en
metaalverwerking systeem dat de waarde van de metaal stromen doorheen Nyrstar’s industriële
voetdruk optimaliseert.
Technische capaciteiten en commerciële knowhow die waarde optimalisatie aandrijft. Nyrstar is in
staat om haar marges beter te maken door de aanvoer van interne en externe grondstoffen te
optimaliseren. Door eerst naar interne bronnen te kijken levert de Vennootschap haar gevestigde
industriële voetafdruk, toevoerbronnen van haar in eigendom zijnde mijnen onder de vorm van
complexe, hoge kwaliteitsconcentraten én van de smelters hun residu. Wat externe bronnen betreft,
gebruikt Nyrstar zowel lange termijn contracten als spot markt aankopen. Daarbij wordt het deel van
deze laatste verhoogt nu dit haar opportunistisch in staat stelt om misprijsde of concentraten met hogere
waarde te beveiligen. Nyrstar evalueert de grondstof marktopportuniteiten aandachtig en maakt daarbij
gebruik van geavanceerde optimalisatie modellen die, in essentie, gedreven worden door
verwerkingslonen, bonusmetaal, recuperaties en andere commerciële voorwaarden. Als gevolg van
dergelijke processen en technische mogelijkheden, is Nyrstar ideaal gepositioneerd om maximale
waarde te halen uit deze metaalstromen.
Robuuste kasstroom initiatieven en werkkapitaal dynamieken. Investeringsinitiatieven in het
Metaalverwerking segment zoals de projecten Port Pirie Herontwikkeling en de Strategische
Beoordeling van de Smeltactiveiten Project Portefeuille bieden Nyrstar een aantrekkelijke kans om haar
ondernemingsmodel te versterken door interne concentraten en residuen uit te gaan baten die vandaag
niet volledig gevaloriseerd worden. Daarnaast hebben recente operationele verbeteringen aan het
Metaalverwerking segment de totale werkkapitaal noden substantieel verbeterd door grote structurele
wijzigingen en het optimaliseren van de fysische voorraadniveaus. Dit levert een verdere ondersteuning
voor de bestaande tegen-cyclische dynamiek die Nyrstar helpt bedrijfkasstroom te behouden in een
achtergaande markt. Daar waar stijgingen in grondstoffenprijzen Nyrstar haar inventariswaarde naar
boven stuurt, verlagen zwakke prijsomgevingen de vervangingskost van voorraad (met bijgevolg een
gunstige invloed op haar liquiditeit).
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Hoge milieu- en veiligheidsstandaarden en robuuste management systemen om milieu- en veiligheid
resultaten te behouden. De duurzaamheid van Nyrstar’s activiteiten in een resultaat van haar
mogelijkheid om economische wnsten aan haar aandeelhouders te geven, terwijl de negatieve effecten
op haar mensen, haar buren en het milieu wordt beperkt. Nyrstar heeft wat zij als beste in de klas milieu
standaarden beschouwt.
Sterk ervaren en toegewijd management team. Het managementteam van Nyrstar heeft
aanzienlijke wereldwijde metaal en mijnbouw industriële ervaring. Het managementteam van Nyrstar
heeft het vermogen vertoond om groeimogelijkheden te identificeren en te leveren en de prestaties van
de bestaande activa van Nyrstar te verbeteren. Dit wordt bereikt door een voortdurende focus van het
management op de controle van de bedrijfskosten en een gedisciplineerde, op waarde gebaseerde
benadering van kapitaaltoewijzing.
Strategie
In 2011 lanceerde Nyrstar Nyrstar2020, een strategisch initiatief dat bedoeld is om Nyrstar op lange
termijn een duurzame toekomst te verzekeren als de leidende geı̈ntegreerde mijn- en metaal
onderneming met een missie om maximale waarde inherent aan minerale bronnen vast te leggen door
een groot marktinzicht, unieke verwerkingscapaciteiten en het genereren van superieure returns voor
haar aandeelhouders.
Daarop heeft Nyrstar een gecoördineerde benadering uitgewerkt om haar portefeuille van activa uit
te baten met optimalisatie van de toevoer naar haar smelters, maximalisatie van de ontginning van
zeldzame metalen en verbetering van de marges van haar eindproducten mix, via vijf strategische
prioriteiten:
De prestaties van Nyrstar’s huidige activa maximaliseren om de transformatie van Nyrstar te
onderbouwen.
De financiële prestaties van de bestaande activa basis maximaliseren is een essentieel element om
de transformatie van Nyrstar te onderbouwen. Nyrstar heeft strategisch mijnen overgenomen met
complexe concentraten van hoge waarde voor het Metaalverwerking segment. Door de grondstoffen
stroom door een andere bril te bekijken stelt dit Nyrstar in staat ervoor te zorgen dat haar industriële
voetafdruk aanzienlijke waarde haalt uit de bestaande grondstoffen, bijvoorbeeld uit, indium, gallium en
germanium. Nyrstar’s commerciële strategie maakt gebruik van optimalisatie modellen om de potentiële
waarde van verwerkingslonen, bonuszink en andere bonusmetalen maximaal te valoriseren én alzo
stijgende marges te halen uit de verwerkte grondstoffen. Het beheren van veiligheid en goed
milieubeheer geldt als eerste voorwaarden voor de activiteiten van Nyrstar.
Port Pirie Herontwikkeling metaal recuperatie en raffinage faciliteit voor de maximalisatie van
hoge marge en interne concentraten en residuen die vandaag niet worden gevaloriseerd
In 2014 engageerde Nyrstar zich tot de herontwikkeling van haar Port Pirie smelter naar een
geavanceerde metaal recuperatie en raffinage faciliteit met de geldelijke steun van de Zuid Australische
Regering en EFIC, Australië’s export kredietagentschap.
Als deel van de Port Pirie Herontwikkeling, is Nyrstar van plan om een verouderde sinterinstallatie te
vervangen door een nieuwe zwavelzuurinstallatie op een vernieuwde opgewaardeerde site. Hiervan
wordt verwacht dat ze verhoogde flexibiliteit geeft om de aanzienlijk gestegen volumes van zinkresidu
en complexe loodconcentraten te behandelen en een verhoogde integratie met Nyrstar haar bestaande
zinksmelters mogelijk te maken. Van de concentraten van Nyrstar haar eigen mijnen en het residu van
Nyrstar haar netwerk van zinksmelters wordt verwacht dat ze initieel instaan voor ongeveer 50% van de
grondstoffen benodigdheden. Er wordt een substantiële verhoging in de bruto winst beoogd door een
stijging van de bijdrage van bonusmetaal en bijproducten en een lagere afhankelijkheid van
verwerkingslonen. Van Port Pirie’s jarenlange industriële voetafdruk, infrastructuur en arbeidspoel,
gecombineerd met het rigoureus haalbaarheidswerk dat is ondernomen om de Port Pirie
Herontwikkeling te plannen, wordt verwacht dat ze de risico’s die gepaard gaan met de implementatie
van de Port Pirie Herontwikkeling minimaliseren.
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Opwaarderen van Nyrstar haar smelter netwerk om de verwerking van meer hoge waarde
toevoer toe te laten
Nyrstar gelooft dat de zink en lood smeltersindustrie traditioneel werd gedreven door volume en
verwerkingslonen, wat een model is dat voor een aantal strategische uitdagingen staat, in het bijzonder
in een omgeving waarin de toevoer van grondstoffen verstrakt. Tegelijkertijd identificeerde Nyrstar het
potentieel om aanzienlijke bijkomende waarde te helen uit grondstoffenstromen (afkomstig zowel intern
van haar mijnen en smelters als extern) die Nyrstar vandaag niet opvangt gelet op haar historische
voetafdruk. Vervolgens ging Nyrstar over tot de Strategische Beoordeling van haar Smelter-activiteiten
en ontwikkelde ze en liet ze extern een blauwdruk tot Omvorming valideren met ongeveer 25
onderscheiden projecten die bedoeld zijn om de ongerealiseerde waarde in de grondstoffen te
verhogen en alsook de opvangwaarde doorheen het netwerk. Volgend op de beëindiging van haar
Strategische Beoordeling van de Smelter-activiteiten laat 2013, identificeerde Nyrstar verschillende
projecten in de Strategische Beoordeling van de Smelter-activiteiten Project Portefeuille die in drie
hoofdcategeorieën kunnen worden onderverdeeld: debottlenecking (of het wegnemen van
beperkingen) in Nyrstar haar netwerk van smelters, fumer capaciteit verhogen en de stijgende
ontginning van zeldzame metalen productie mogelijkheden (zoals meer gedetailleerd besproken in
‘‘Strategische Beoordeling van de Smelter-activiteiten’’ hieronder) waarbij de volledige Strategische
Beoordeling van de Smelter-activiteiten mogelijks volledig tegen 2017 beëindigd is. Het uiteindelijke
doel is een complete omvorming van Nyrstar haar Metaalverwerking activiteit, door middel waarvan
Nyrstar stijgende waarde tracht te ontgrendelen via de voorgaande investeringen. Nyrstar gelooft dat ze
als gevolg van de Transformatie de operationele efficiëntie en financiële prestatie van het
Metaalverwerking segment zal verbeteren.
Blijvende verbetering van de prestatie van het Mijnbouw bedrijfsonderdeel
Nyrstar voert op dit ogenblik een Strategische Beoordeling van de Mijnactiviteiten uit die bedoeld is
om opportuniteiten te identificeren teneinde een aanzienlijke verbetering te creëeren in de operationele
en financiële prestatie van het Mijnbouw segment. Deze beoordeling focust op nieuwe groei
opportuniteiten op bestaande sites. Dit houdt een optimisalisering van de Mijnbouw voetafdruk in (met
inbegrip van de identificatie van niet-essentiële activa), en het voortgang maken naar een volledig
geı̈ntegreerd ondernemingsmodel waarin de Mijnbouw activa worden geoptimaliseerd voor interne
Metaalverwerking, of, zoals het past, maximale marktwaarde te capteren.
Marketing, Aanschaffen & Verkoop versterkt het geı̈ntegreerde Groeps ondernemingsmodel
door optimalisatie van de aanvoer van interne/externe grondstoffen en Nyrstar’s marktpositie
Nyrstar poogt haar onderneming te bewerkstelligen en verder te integreren met haar Marketing,
Aanschaffen & Verkoops-team dat Nyrstar een voordeel van eerste marktpartij geeft bij het veilig stellen
van lange termijn toevoer noden van de derde partij mijnen die concentraten, oxiden en een breed
gamma van metaal dragende toevoer leveren en dit samen met de afname van Nyrstar haar eigen
Mijnbouw segment. Beiden zullen het Metaalverwerking segment voeden dat zal bestaan uit een
opgewaardeerd zink smelt netwerk en herontwikkelde metaal recuperatie en raffinage onderneming. Zo
kan Marketing, Aanschaffen & Verkoop actief concentraten op de markt brengen samen met een breed
gamma van gerafinneerde metalen en ander materiaal aan nieuwe, aantrekkelijke eindklanten en
markten, de volume zekerheid verbeteren en aantrekkelijke betalingstermijnen aanbieden.
Nyrstar probeert een reeks producten te produceren die op de markt zullen worden gebracht en
verkocht zullen worden tegen rendement hoger dan industriële gemiddelde via een beter begrip van de
markten. Deze inzichten probeert men te ontwikkelen via een multi-kanalen benadering voor het
Eurpoese grondstoffen grade metaal, met inbegrip van de door Nyrstar’s Europees gesloten
stratetegische marketing overeenkomst met Noble, alsook via rechtstreekse verkoop, marketing en
financiële opportuniteiten met andere markt deelnemers.
Nyrstar’s onderneming
Nyrstar heeft op dit ogenblik drie bedrijfsonderdelen: Metaalverwerking (vroeger gekend als
Smelter), Mijnbouw en Marketing, Aanschaffen & Verkoop.
Het bedrijfsonderdeel Metaalverwerking bestaat uit de volgende smelters: Auby (Frankrijk), Balen
(België), Budel (Nederland), Clarksville (Verenigde Staten), Hobart (Australië) en Port Pirie (Australië) en
de recent overgenomen fumer te Hoyanger (Noorwegen).
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Het bedrijfsonderdeel Mijnbouw bestaat uit Nyrstar Tennessee Mines (Verenigde Staten), de
Corincancha, de Contonga en Pucarrajo mijnen (Peru), de Campo Morado activiteit (Mexico) en de
zinkstroom overeenkomst met de Talvivaara mijn (Finland). Vanaf 1 januari 2012 omvat het
Mijnbouwsegment ook de Myra Falls en Langlois (Canada), El Mochito (Honduras) en El Toqui (Chili)
mijnen die in augustus 2011 door Nyrstar werden overgenomen. In 2013, naar aanleiding van een
strategische evaluatie van de mijnbouw activa, identificeerde Nyrstar Coricancha en Pucarrajo als niet
essentiële mijnactiva en plaatste het Coricancha in onderhoud. Nyrstar heeft Pucarrajo niet ontgonnen
sinds haar overname in 2010.
Het bedrijfsonderdeel Marketing, Aanschaffen & Verkoop gaat over Nyrstar’s gecentraliseerde
commerciële activiteiten met verantwoordelijkheid voor de aankoop en marketing van alle grondstoffen
verbruikt door de Nyrstar’s smelter; de marketing en verkoop en/of swap van bijproducten en
geproduceerde metaalproducten en grondstoffen in eigendom van Nyrstar; de aankoop van alle
gerelateerde logistieke diensten; en grondstoffen prijsafdekking. Nyrstar kwalificeert het
bedrijfsonderdeel Marketing, Aanschaffen en Verkoop niet als een operationeel segment omwille van
financiële rapportage doeleinden.
In de zes maanden eindigend op 30 juni 2014 en de jaren eindigend op respectievelijk 31 december
2013 en 2012, werd de verkoop van het Mijnbouwsegment aan het Metaalverwerking segment geboekt
voor respectievelijk ongeveer 81%, 82% en 17% van de inkomsten van het Mijnbouwsegment.
Intersegment verrichtingen werden geëlimineerd als intracompany verrichtingen omwille van Nyrstar’s
IFRS geconsolideerde jaarrekeningen.
De onderstaande tabel geeft de inkomsten en onderliggende EBITDA weer van Nyrstar voor elk
rapporterend operationeel segment voor de aangegeven periodes. De onderliggende EBITDA sluit
uitzonderlijke posten uit in verband met reorganisatiekosten, uitgaven in verband met fusie- en
overname (M&A) gerelateerde transacties, minwaarden, materiële inkomsten of uitgaven die
voortvloeien uit besloten derivaten die worden erkend in het kader van IAS 39 en andere posten die
voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties waarvan het management meent dat ze duidelijk
onderscheiden zijn van de gewone activiteiten van Nyrstar. Voor een aansluiting van de onderliggende
EBITDA op de Winst/(verlies) voor de periode, zie ‘‘Voornaamste Financiële Informatie—Aansluiting van
onderliggende EBITDA en onderliggende bedrijfskosten’’.

(h miljoen)

Inkomsten uit Mijnbouw . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkomsten uit Metaalverwerking . . . . . . . . . .
Andere & Elimanties . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal Geconsolideerd Inkomen . . . . . . . . . .
Onderliggende EBITDA Mijnbouw . . . . . . . . .
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking . . .
Onderliggende EBITDA Andere & Eliminaties

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Totaal Onderliggende EBITDA . . . . . . . . . . . . .
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Zes maanden
eindigend op
30 juni 2014

Zes maanden
eindigend op
31 december
2013

233
1.309
(188)
1.354
26
108
(24)

282
1.377
(267)
1.394
46
75
(23)

110

98

Jaar eindigend op
31 December
2013
2012

471
2.691
(339)
2.824
78
149
(43)

481
2.684
(95)
3.070
129
136
(44)

185

221

VOORNAAMSTE FINANCIËLE INFORMATIE
De hieronder uiteengezette voornaamste financiële informatie moet samen gelezen worden met
Nyrstar Jaarrekeningen opgenomen door verwijzing of waarnaar elders in dit Openbaar Overnamebod
Memorandum wordt verwezen. De hieronder uiteengezette voornaamste financiële informatie op en
voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2014 en 31 december 2013 en de jaren die eindigen op
31 december 2013 en 2012 werd gehaald uit de Nyrstar Jaarrekeningen opgenomen door verwijzing of
waarnaar elders in dit Openbaar Overnamebod Memorandum wordt verwezen. De hieronder
uiteengezette voornaamste financiële informatie wordt volledig gekwalificeerd door verwijzing naar de
Nyrstar Jaarrekeningen. Zie ook ‘‘Presentatie van Financiële Informatie’’.
Zes
maanden
eindigend
op 30 juni
2014

Zes
maanden
eindigend
op 31 december
2013

Zes
maanden
eindigend
op 30 juni
2013

1.354
136
290
75
192
(57)

1.394
136
282
66
198
(53)

1.430
125
299
61
190
(53)

2.824
261
581
127
388
(106)

3.070
238
645
115
447
(89)

637

629

622

1.251

1.356

.
.

(527)
110

(532)
98

(535)
87

.
.

(15)
(66)

(17)
(104)

(29)
(92)

(46)
(195)

(6)
(97)

h in miljoen (tenzij anders vermeld)

Financiële kerncijfers
Opbrengsten . . . . . . . .
Verwerkingslonen . . . .
Bijdrage Bonusmetaal .
Premies . . . . . . . . . . .
Bijproducten . . . . . . . .
Andere . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Bruto winst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderliggende BedrijfsKosten . . . . . . . . .
Onderliggende EBITDA(1) . . . . . . . . . . . .
Resultaat uit operationele activiteiten voor
uitzonderlijke elementen . . . . . . . . . . . .
Winst/(verlies) over de periode . . . . . . .

Jaar eindigend
op 31 december
2013
2012

(1.067) (1.137)
185
221

Ondersteunde capex . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groei capex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderzoek en Ontwikkeling capex . . . . . . .

52
20
21

57
15
17

71
15
25

126
31
42

148
30
69

Investeringsuitgaven . . . . . . . . . . . . . . . .

93

89

111

199

248

Kasstroom operationele activiteiten . . . . . . .
Wijziging in netto werkkapitaal(2) . . . . . . . . .
Netto schuld/(cash), einde van de periode(3)
Gearing (%), einde van de periode(4) . . . . .
Netto schuld/LTM onderliggende EBITDA,
eind van de periode(5) . . . . . . . . . . . . . .
Opbrengsten per aandeel . . . . . . . . . . . . .

167
55
653
44%

205
70
670
44%

94
104
756
42%

299
174
670
44%

361
219
681
37%

3,1x
(0,42)

3,6x
(0,68)

3,9x
(0,58)

3,6x
(1,27)

3,1x
(0,58)

Opmerkingen:
(1)

Onderliggende EBITDA en onderliggende bedrijfskosten zijn een niet-geauditeerde, niet-IFRS maatstaven. Zie hieronder
voor een aansluiting van onderliggende EBITDA bij ‘‘Winst/(verlies) voor de periode’’ en een aansluiting van de
onderliggende bedrijfskosten bij een opsomming van bestanddelen van bedrijfskosten uit de geconsolideerde winst- en
verliesrekening.

(2)

Verandering in netto werkkapitaal wordt berekend als het totaal van de veranderingen in voorraden, veranderingen in
handels- en andere vorderingen, veranderingen in uitgestelde baten en veranderingen in handels- en overige schulden zoals
kenbaar gemaakt in het geconsolideerd overzicht van kasstroom.

(3)

Netto schuld/(cash) wordt berekend als leningen en opgenomen gelden op lange en op korte termijn verminderd met kas en
kasequivalenten.

(4)

Gearing wordt berekend als netto schulden vs netto schuld plus totaal eigen vermogen op het einde van een periode.

(5)

Netto schuld / LTM onderliggende EBITDA wordt berekend als langlopende en korte termijn leningen en opgenomen gelden
min de cash en kasequivalenten gedeeld door de onderliggende EBITDA voor de laatste twaalf maanden (of voor de data
per 30 juni, voor de som van de twee voorafgaande fiscale halfjaren)
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Aansluiting van onderliggende EBITDA en onderliggende bedrijfskosten
De tabel hieronder is een weergave van de aansluiting tussen het ‘‘Winst/(verlies) voor de periode’’
en de ‘‘Onderliggende EBITDA’’ van Nyrstar en tussen de bedrijfskosten van de geconsolideerde winsten verliesrekening en de ‘‘onderliggende bedrijfskosten’’.
‘‘Onderliggende EBITDA’’ is een additionele niet-IFRS maatstaf voor winsten die door Nyrstar
gerapporteerd worden om nuttige informatie over de onderliggende bedrijfsprestaties van haar
operaties te verschaffen. Onderliggende EBITDA vertegenwoordigt de Winst/verlies voor een periode
aangepast om waardeverminderingen, afschrijvingen, minwaarden en terugboekingen, netto
financieringslasten, lasten uit hoofde van winstbelasting en bepaalde posten die Nyrstar beschouwt als
‘‘uitzonderlijke posten’’ uit te sluiten.
‘‘Uitzonderlijke posten’’ zijn inkomstenaanpassingen die intern geı̈dentificeerd zijn voor de
management verslaggeving maar niet beschouwd worden als indicatief voor Nyrstar haar huidige
activiteiten en/of een impact kunnen hebben op de jaar op jaar vergelijkbaarheid. Deze posten worden
aangepast aan het verlies van het jaar en de bedrijfskosten om het management te helpen hun impact
op de historische financiële resultaten van de Vennootschap en de verwachte toekomstige prestatie te
begrijpen. Voor de periodes die in dit Openbaar Overnamebod Memorandum zijn opgenomen, bestaan
uitzonderlijke posten uit de winst op de vervreemding van investeringen verwerkt volgens de equitymethode, reorganisatiekosten, uitgaven in verband met fusie- en overname (M&A) gerelateerde
transacties, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit besloten derivaten die worden erkend
onder IAS 39.
Nyrstar gebruikt de niet-IFRS maatstaven van de ‘‘onderliggende bedrijfskosten’’ en ‘‘rechtstreekse
bedrijfskosten’’ ook om nuttige informatie te geven om haar beleggers en het management van Nyrstar
te helpen de belangrijkste exploitatie bedrijfskostenfactoren te begrijpen en om periodiek te kunnen
vergelijken. De Vennootschap definieert de ‘‘onderliggende bedrijfskost’’ als de som van de
personeelsuitgaven, de energieuitgaven, gebruikte verbruiksgoederen en hulpstoffen, kosten voor
onderaannemers en adviesdiensten en andere uitgaven (elk zoals uiteengezet in de geconsolideerde
winst- en verliesrekening), aangepast om het netto verlies op de in de Hobart smelter besloten derivaten
uit te sluiten en met aftrek van het aandeel in de winst (verlies) uit volgens de equity-methode verwerkte
investeringen en ander inkomen. Rechtstreekse bedrijfskosten vertegenwoordigen onderliggende
bedrijfskosten aangepast om de impact af te trekken van ander inkomen en niet-operationele elementen
van andere uitgaven.
De belgeggers mogen de ‘‘onderliggende EBITDA’’, ‘‘onderliggende bedrijfskosten’’ of
‘‘rechtstreekse bedrijfskosten’’ niet op zichzelf of als een vervangmiddel beschouwen voor Resultaten
uit Operationele Activiteiten en Winst/(verlies) voor de periode aangegeven in de Nyrstar
Jaarrekeningen en de bijhorende toelichtingen, of andere overzichten van activiteiten of gegevens over
kasstromen opgesteld in overeenstemming met IFRS als een maatstaf voor de winstgevendheid of
liquiditeit van Nyrstar. Het is mogelijk dat andere vennootschappen in de sector van Nyrstar de
onderliggende EBITDA, onderliggende bedrijfskosten en rechstreekse bedrijfskosten anders
berekenen of deze gebruiken voor andere doeleinden.
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Onderliggende EBITDA

h miljoen

Zes
maanden
eindigend
op 30 Juni
2014

Winst/(verlies) voor de periode . . . . . . . . . .

(66)

Aanpassingen
Winstbelastingen (uitgaven) / winst . . . . . . . . .
Winst op de vervreemding van volgens de
equity methode verwerkte deelnemingen(1) . .
Netto financieringsuitgaven . . . . . . . . . . . . . .
Omkering Bijzondere Waardevermindering . . .
Verlies Bijzondere Waardevermindering . . . . . .
Herstructureringsuitgaven(2) . . . . . . . . . . . . . .
M&A gerelateerde transactieuitgaven(3) . . . . . .
Waardevermindering, afschrijving en depletie .
Netto verlies / (winst) op de Hobart Smelter in
contracten besloten derivaten(4) . . . . . . . . . .
Onderliggende EBITDA . . . . . . . . . . . . . . . .

Zes
maanden
eindigend
op 31 december
2013

(103)

Zes
maanden
eindigend
op 30 juni
2013

(92)

(12)

21

(10)

(1)
60
—
—
3
—
124

—
50
(207)
216
8
1
114

—
49
—
12
11
1
106

Jaar
eindigend
31 December
2013
2012

(195)
11

(97)
(15)

—
(27)
99
93
(207)
—
228
18
19
17
2
3
220 218

—

—

10

9

9

110

98

87

185

221

Opmerkingen:
(1)

Tijdens 2012 verkocht de joint venture tussen Nyrstar en SimsMM de Australian Refined Alloy’s secundaire lood
producerende faciliteit in Sydney, Australië aan ondernemingen geassocieerd met Renewed Metal Technologies voor een
totale verkoopsprijs van e 60 miljoen (AUD 80 miljoen) plus werkkapitaal. Nyrstar’s aandeel in de verkoopopbrengsten
bedroeg e 32,5 miljoen, met inbegrip van een werkkapitaal aanpassing, met een winst op verkoop van e 27 miljoen.

(2)

Reorganisatiekosten ten bedrage van e 3 miljoen in H1 2014 (e 8 miljoen in H2 2013, e 19 miljoen in 2013, e 17 miljoen in
2012) werden hoofdzakelijk aangegaan in verband met het aangekondigde kostenbesparingsprogramma dat in 2012 en
2013 gekend was als Project Lean en waarvan verwacht wordt dat ze alle beoogde voordelen tegen het einde van 2014
bereikt, én de organisatorische herstructurering aangekondigd in juni 2013.

(3)

Uitgaven in verband met M&A gerelateerde transacties omvatten de met overname en vervreemding gerelateerde directe
transactiekosten (e.g. advies, boekhoudkundige, tax, juridische of schattingskosten) betaald aan externe partijen M&A
gerelateerde transactiekosten waren nul in H1 2014 vergeleken met e 1 miljoen in H2 2013 (e 2 miljoen in 2013; e 3 miljoen in
2012). Deze uitgaven werden vroeger geclassificeerd onder de kosten voor onderaannemers en adviesdiensten en zijn
geherkwalificeerd geworden als M&A gerelateerde kosten om de transparantie in rapportage te verbeteren.

(4)

De Hobart smelter is partij bij een elektriciteitsaanvoerovereenkomst op lange termijn met een CPI indexeringsclausule. De
Hobart smelter’s elektriciteitsaanvoerovereenkomst is afgedekt met een vaste prijs grondstof overeenkomst, waarnaar wordt
verwezen als een besloten derivaat om de blootstelling aan de volatiliteit van de elektriciteitsprijs te verminderen. Het
besloten derivaat werd aangeduid als een in aanmerking komende kasstroomafdekking (cash flow hedge) om de Hobart
smelter haar elektriciteitsprijzen vast te leggen. Voor zover de afdekking (hedge) effectief is worden veranderingen in de
reële waarde rechtstreeks in de geconsolideerde andere element van het totaal resultaat verwerkt. Voor zover de afdekking
(hedge) niet effectief is, worden veranderingen in de reële waarde verwerkt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.
Nu de afdekking gedeeltelijk niet effectief is, wordt de negatieve verandering in reële waarde (e 0,4 miljoen verlies in H1 2014,
e 9 miljoen verlies in 2013; e 9 miljoen verlies in 2012) op het niet effectief deel van de afdekking geboekt als een kost in
energieuitgaven binnen de geconsolideerde winst- en verliesrekening. De impact op de winst- en verliesrekening is
teruggenomen van de Winst/(verlies) voor de periode om Nyrstar’s onderliggende EBITDA te berekenen.
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Onderliggende bedrijfskosten
Zes
maanden
eindigend
op 30 juni
2014

Zes
maanden
eindigend
op 31 december
2013

Zes
maanden
eindigend
op 30 juni
2013

Personeelsbeloningen . . . . . . . . . . . . . . . .
Energie-uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikte Verbruiksgoederen en hulpstoffen
Uitgaven onderaanneming en
adviesverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andere uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andere Inkomsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aandeel verlies / (winst) van volgens de
equity methode verwerkte deelnemingen .
Netto verlies / (winst) op de Hobart Smelter
in contracten besloten derivaten(1) . . . . . .

200
142
90

189
155
86

203
175
94

391
330
180

409
332
195

166
63
(53)

171
62
(25)

Onderliggende bedrijfskosten . . . . . . . . .

527

h miljoen

Jaar eindigend
op 31 December
2013
2012

71
30
(5)

85
21
(4)

81
43
(49)

—

—

—

(1)

1

(1)

1

(10)

(9)

(9)

532

535

1.067

1.137

Opmerking:
(1)

De Hobart smelter is partij bij een elektriciteitsaanvoerovereenkomst op lange termijn met een CPI indexeringsclausule. De
Hobart smelter’s elektriciteitsaanvoerovereenkomst is afgedekt met een vaste prijs grondstof overeenkomst, waarnaar wordt
verwezen als een besloten derivaat om de blootstelling aan de volatiliteit van de elektriciteitsprijs te verminderen. Het
besloten derivaat werd aangeduid als een in aanmerking komende kasstroomafdekking (cash flow hedge) om de Hobart
smelter haar elektriciteitsprijzen vast te leggen. Voor zover de afdekking (hedge) effectief is worden veranderingen in de
reële waarde rechtstreeks in de geconsolideerde andere element van het totaal resultaat verwerkt. Voor zover de afdekking
(hedge) niet effectief is, worden veranderingen in de reële waarde verwerkt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.
Nu de afdekking gedeeltelijk niet effectief is, wordt de negatieve verandering in reële waarde (e 0,4 miljoen verlies in H1 2014,
e 9 miljoen verlies in 2013; e 9 miljoen verlies in 2012; e 4 miljoen winst in 2011) op het niet effectief deel van de afdekking
geboekt als een kost in energieuitgaven binnen de geconsolideerde winst- en verliesrekening. De impact op de winst- en
verliesrekening is teruggenomen van de Winst/(verlies) voor de periode om Nyrstar’s onderliggende EBITDA te berekenen.

Directe Bedrijfskosten
Zes
maanden
eindigend
op 30 juni
2014

Zes
Maanden
eindigend
op 31 december
2013

Zes
Maanden
eindigend
op 30 juni
2013

.
.
.
.

200
142
185
527

189
156
198
542

203
165
203
571

391
321
401
1.113

Niet-operationele en andere(3) . . . . . . . . . . .
Onderliggende bedrijfskosten . . . . . . . . . .

—
527

(10)
532

(36)
535

(46)
(21)
1.067 1.137

h miljoenen

Uitgaven Personeelsbeloningen
Energieuitgaven(1) . . . . . . . . . .
Andere uitgaven / inkomen(2) . .
Rechtstreekse Bedrijfskosten

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Jaar eindigend
op 31 december
2013
2012

409
323
426
1.158

Opmerkingen:
(1)

De energiekosten opgenomen in de rechtstreekse bedrijfskosten, bevatten de netto winst/(verlies) van de Hobart smelter in
contracten gesloten derivaten hierboven beschreven niet.

(2)

Andere uitgaven / inkomen omvatten gebruik Verbruiksgoederen en hulpstoffen, kosten voor onderaannemers en
adviesdiensten en operationele elementen van Andere uitgave.

(3)

Niet-operationeel en andere omvat Ander Inkomen en niet operationele elementen van Andere Uitgave.
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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP
Algemeen
De Vennootschap, Nyrstar NV, is een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht. De
Vennootschap werd opgericht op 13 april 2007. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is
gevestigd te Zinkstraat 1, 2490 Balen, België. De Vennootschap is ingeschreven bij het
rechtspersonenregister van Turnhout onder het nummer 0888.728.945. De Vennootschap is de
moedervennootschap van de Groep.
Maatschappelijk doel
Het maatschappelijk doel van de Vennootschap wordt beschreven in artikel 3 van haar statuten. Het
werd gewijzigd en herzien door een beslissing van de Vennootschap haar buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 augustus 2014. Het maatschappelijk doel, zoals
gewijzigd en herzien is:
De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van
de volgende activiteiten:
• verwerving, eigendom, beheer en overdracht, door middel van aankoop, inbreng, verkoop, ruil,
cessie, fusie, splitsing, inschrijving, financiële tussenkomt, uitoefening van rechten of anderszins,
van om het even welke deelneming in om het even welke handel of bedrijfstak, en in om het even
welke vennootschap, partnership, onderneming, vestiging, vereniging of stichting die bestaat of
die in de toekomst zal bestaan;
• aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en overdracht van, en alle andere gelijkaardige
operaties met betrekking tot, overdraagbare effecten, aandelen, obligaties, warrants, opties en
staatspapieren, van eender welke vorm;
• mijnbouw, winning, productie, vervaardiging, smelting, raffinage, transformatie, recyclage,
marketing en verhandelen van zink, lood en andere metalen en mineralen, van legeringen van
zink, lood en andere metalen en mineralen en van producten afgeleid van zink, lood en andere
metalen en mineralen, en het uitvoeren van alle financiële, mijnbouw, winning, productie-,
commerciële en burgerlijke verrichtingen met betrekking tot activiteiten in verband met zink, lood
en andere metalen en mineralen.
De Vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of
overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.
De Vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende
activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het
verhuren en huren van onroerende goed, het uitgeven van vastgoedrentecertificaten of
vastgoedcertificaten en het beheer van onroerende eigendommen.
De Vennootschap mag alle soorten leningen toekennen in eender welke duur of bedrag. Het mag
de eigen verplichtingen of verplichtingen van derden veiligstellen door garanties te bieden en
hypotheken of onderpanden te nemen op de activa, ook op de eigen commerciële handelszaak.
De Vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in
vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen
en verenigingen.
In het algemeen kan de Vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en alle handelingen die van aard kunnen
zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, uitvoeren.
Maatschappelijk kapitaal en aandelen
Op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum bedraagt het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap e17.002.254,40 en is volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd
door 170.022.544 gewone Aandelen, elk met een fractiewaarde van e 0,10 en die elk een
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170.022.544ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De Aandelen van de
Vennootschap hebben geen nominale waarde. De Vennootschap haar aandelen zijn toegelaten tot de
handel op Euronext Brussels.
De Vennootschap doet momenteel een aanbod van 170.022.544 nieuwe aandelen aan een
uitgifteprijs van e1,48 per nieuw aandeel, of e 256,1 miljoen in totaal, met (extra-legale) voorkeurrechten
voor bestaande aandeelhouders van de Vennootschap tegen een ratio van 1 nieuw aandeel voor 1 recht
(het ‘‘Aanbod met Voorkeurrecht’’). Bij succesvolle voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht zal
de Vennootschap op of rond 30 september 2014, 170.022.544 nieuwe gewone Aandelen uitgeven, voor
een totale uitgifteprijs van e 251.633.365,12 (of e 1,48 per nieuw Aandeel). Een deel van de uitgifteprijs
per aandeel gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen, d.i. e 0,10 (in totaal e17.002.254,40) zal
worden toegewezen aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en het deel van de
uitgifteprijs dat de fractiewaarde van de aandelen te boven gaat, d.i. e 234.631.110,72, zal worden
geboekt als uitgiftepremie. Bij succesvolle voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht, zou, als
gevolg, het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden tot e 34.004.508,80 en vertegenwoordigd
worden door 340.045.088 gewone aandelen. Het Aanbod met Voorkeurrecht vindt plaats in het kader
van een besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal
van 1 september 2014.
Op 25 september 2013 gaf de Vennootschap 4,25% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde
converteerbare obligaties uit die vervallen in 2018 voor een totale hoofdsom van e 120.000.000 (de
‘‘2018 Converteerbare Obligaties’’). De mogelijkheid om de 2018 Converteerbare Obligaties te
converteren in nieuwe aandelen van de Vennootschap werd goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op 23 december 2013. De
2018 Converteerbare Obligaties kunnen op elk moment worden geconverteerd in nieuwe of bestaande
aandelen van de Vennootschap. Momenteel werden geen van de 2018 Converteerbare Obligaties
geconverteerd, en blijven alle obligaties uitstaand. De conversieprijs van de 2018 Converteerbare
Obligaties kan naar beneden aangepast worden in een aantal omstandigheden, daarbij inbegrepen het
geval van uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een prijs
onder de toepasselijke beurskoers van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de
uitgifte. Voorafgaand aan de lancering van het Aanbod met Voorkeurrecht bedrog de conversieprijs van
de 2018 Converteerbare Obligaties e 4,9780 per aandeel. Op basis van een conversieprijs van e 4,9780
zouden, indien alle 2018 Converteerbare Obligaties volledig zouden worden omgezet in nieuwe
aandelen, 24.106.067 nieuwe aandelen worden uitgegeven. Als gevolg van het Aanbod met
Voorkeurrecht zal de conversieprijs van de 2018 Converteerbare Obligaties van e 4,9780 per aandeel
naar beneden worden aangepast naar e 3,7119. Indien alle 2018 Converteerbare Obligaties
geconverteerd worden, gebaseerd op een conversieprijs van e 3,7119, zouden 32.328.457 nieuwe
aandelen worden uitgegeven.
Op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum bezit de Vennootschap 12.697.734
van haar eigen aandelen. Deze aandelen worden gehouden als eigen aandelen, met opschorting van
stemrechten. De Vennootschap zal de verbonden rechten waarop zij recht heeft als eigenaar van zulke
aandelen in de context van het Aanbod met Voorkeurrecht niet uitoefenen maar is van plan deze rechten
te verkopen in het kader van het Aanbod met Voorkeurrecht.
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Management en corporate governance
Raad van bestuur
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande leden van de raad van bestuur van de
Vennootschap en de duurtijd van hun mandaat:
Voornaamste
functie binnen de
Vennootschap

Naam

Julien De Wilde(1) . . .
Roland Junck . . . . .
Karel Vinck . . . .
Ray Stewart . . . .
Oyvind Hushovd
Carole Cable . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Voorzitter
Chief Executive
Officer, Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Aard van het bestuursmandaat

Niet-uitvoerend, Onafhankelijk
Uitvoerend
Niet-uitvoerend, Onafhankelijk
Niet-uitvoerend, Onafhankelijk
Niet-uitvoerend, Onafhankelijk
Niet-uitvoerd, Onafhankelijk

Begin van
de termijn

Einde van
de termijn

2007
2007
(2009 CEO)
2007
2007
2009
2013

2018
2015
2015
2018
2016
2017

Opmerking:
(1)

Tot 30 juni 2014, handelend via De Wilde J. Management BVBA.

De Wilde J. Management BVBA, vertegenwoordigd door Julien De Wilde, voorzitter, werd in
augustus 2007 tot voorzitter benoemd. Hij is eveneens voorzitter van Agfa-Gevaert NV en was
bestuurder van verschillende andere Belgische genoteerde vennootschappen. Voorheen was hij ook
chief executive officer van Bekaert NV, een Belgische metaalonderneming. Vóór Bekaert bekleedde hij
senior functies bij Alcatel, waar hij een lid was van het executive committee, en bij Texaco, waar hij lid
was van de Europese management board. Hij is de voorzitter van het benoemings- en
remuneratiecomité en een lid van het comité voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hij behaalde een
diploma als ingenieur aan de Katholieke Universiteit van Leuven, België.
Roland Junck, chief executive officer, werd benoemd tot chief executive officer in februari 2009 na
16 maanden als een niet-uitvoerend bestuurder van de raad van bestuur van de Vennootschap. Hij is
eveneens bestuurder van Samhwa Steel SA. Hij is voormalige chief executive officer van ArcelorMittal.
Vóór deze functie was hij een lid van de group management board van Arcelor, Aceralia en Arbed. Hij
studeerde af aan de Federal Polytechnic in Zürich en heeft een Master of Business Administration van de
Sacred Heart University van Luxemburg.
Karel Vinck, niet-uitvoerend bestuurder, coördinator bij de Europese Commissie en een bestuurder
van Tessenderlo Group NV en de Koninklijke Muntschouwburg. Hij is eveneens voorzitter van de
Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid. Voorheen was hij chief executive officer van Umicore SA/
NV en later voorzitter. Hij was eveneens chief executive officer van Eternit NV, Bekaert NV en de
Belgische Spoorwegen. Hij is lid van het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité. Hij
heeft een masterdiploma Elektrisch en Mechanisch Ingenieur van de Katholieke Universiteit Leuven,
België en een Master of Business Administration van de Cornell University, Verenigde Staten van
Amerika.
Ray Stewart, niet-uitvoerend bestuurder, is uitvoerend vice-president finance en chief financial
officer van Belgacom Group NV. Vóór Belgacom was hij chief financial officer van Matav. Hij bekleedde
ook hogere functies bij Ameritech, en trad zo onder meer op als Chief Financial Officer voor Ameritech
International. Hij is voorzitter van het auditcomité en lid van het benoemings- en remuneratiecomité. Hij
heeft een Business Undergraduate diploma in boekhouding van de Indiana University en een Master of
Business Administration in Finance van Indiana University.
Oyvind Hushovd, niet-uitvoerend bestuurder, zetelt thans in de raden van bestuur van
verschillende ondernemingen, met inbegrip van, Ivanhoe Mines. Hij was voorheen chief executive officer
van Gabriel Resources Ltd van 2003 tot 2005 en, van 1996 tot 2002, voorzitter en chief executive officer
van Falconbridge Limited (en daarvoor hield hij een aantal senior functies binnen datzelfde bedrijf). Hij is
voorzitter van het comité voor veiligheid, gezondheid en milie en is lid van het auditcomité. Hij verkreeg
een masterdiploma Economics and Business Administration van de Norwegian School of Business en
een diploma Master of Laws van de Universiteit van Oslo.
Carole Cable, Niet-Uitvoerend Bestuurder, thans partner van de groep Brunswick, een
maatschappij voor internationale communicatie, waar ze het co-hoofd voor de energie- en
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grondstoffenpraktijk is met specialisatie in de metalen- en mijnbouwsectoor. Vóór haar huidige positie,
werkte zij bij Credit Suisse en JPMorgan waar ze analist voor de mijnbouw was en daarna verhuisde naar
de institutioneel equity verkoop voor de wereldwijde mijnbouwsector evenals Azië (ex Japan). Daarvoor
heeft ze ook voor een Australisch beursgenoteerd mijnbouwbedrijf gewerkt. Zij is lid van het comité voor
veiligheid, gezondheid en milieu. Mevrouw Cable heeft een bachelordiploma in de wetenschappen van
de Universiteit van New South Wales, Australië en is op heden lid van de Board of Women in Mining UK.
Het zakenadres voor alle bestuurders in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat is
Zinkstraat 1, 2490 Balen, België.
Management comité
Op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum bestaat het management comité van
de Vennootschap uit vijf leden (met inbegrip van de CEO), zoals hieronder verder uiteengezet:
Naam

Roland Junck . .
Heinz Eigner . . .
Russell Murphy .
Michael Morley .
Bob Katsiouleris

Titel

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief HR & SHE Officer
Senior Vice President, Metals Processing Chief Development Officer
Senior Vice President, Marketing, Aanschaffen & Verkoop en Senior
Vice President Mining

Roland Junck is de chief executive officer van de Vennootschap. Zie zijn biografie hierboven onder
‘‘—Raad van bestuur’’.
Heinz Eigner, chief financial officer, werd benoemd in augustus 2007. Vóór Nyrstar was hij
werkzaam bij Umicore waar hij in 2002 werkzaam werd als vice-president business group controller,
automotive catalysts, en werd in 2006 vice-president business group controller, zinc specialties. Van
1987 tot 2002 was hij werkzaam voor Honeywell, waar hij verschillende functies bekleedde in Duitsland,
Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft een diploma Betriebswirtschaftslehre—
Universiteitsdiploma als Diplom-Kaufmann, Justus von Liebig Universität, Giessen, Duitsland.
Russell Murphy, chief HR & SHE, werd benoemd in augustus 2007. Vóór de oprichting van Nyrstar
was hij werkzaam bij Zinifex waar hij in 1979 begon en verschillende functies doorliep in
achtereenvolgens mijnactiviteiten, opleidingen en HR-management. Hij was vanaf 2002 group human
resources manager van de Australische activiteiten en is sinds 2006 algemeen directeur human
resources. Hij heeft een Graduate Diploma in Business Management van de Charles Sturt University,
Australië.
Michael Morley, senior vice president, metals processing en chief development officer, werd
benoemd in augustus 2007. Vóór zijn aanstelling bij Nyrstar was hij general counsel van Smorgon Steel
Group Ltd, en daarvoor een senior associate in het corporate/mergers and acquisitions team van
Clayton Utz. Hij bekleedde ook een aantal functies bij Coopers & Lybrand (nu PricewaterhouseCoopers)
en Fosters Brewing Group Limited. Hij heeft een Bachelor of Economics diploma en een Bachelor of
Laws diploma van de Monash University (Melbourne, Australië) en een Master of Taxation Law diploma
van de Melbourne University (Melbourne, Australië).
Bob Katsiouleris, Senior Vice President, Marketing, Aanschaffen en Verkoop, senior vice president
mijnbouw, is verantwoordelijk voor de strategie, marketing en verkoop van afgewerkte producten en het
verhandelen voor de grondstoffen van Nyrstar. Voordat hij bij Nyrstar begon in januari 2013, was hij Chief
Commercial Officer voor Rio Tinto Minerals met meer dan 20 jaar ervaring in industriële mineralen en
metaalverkopen, marketing, operaties, verwerking, financieel en aankoop. Hij heeft een
Bachelordiploma in Mining en Metallurgical Engineering van de McGill University in Montreal, Canada
en een Master in Business Administration van de Pepperdine University in Los Angeles. Hij is lid van de
Orde van Ingenieurs van Quebec.
Op 24 juli 2014 maakt Nyrstar bekend dat Graham Buttenshaw beslist heeft andere opportuniteiten
buiten Nyrstar zou opzoeken. Bob Katsiouleris, Senior vice President Marketing, Aanschaffen en
Verkoop neemt de positie waar van Acting-Senior Vice President of Miningw. Nyrstar heeft een executive
recruteringsbureau in dienst genomen om potentiële kandidaten te vinden voor de permanente positie
van Senior Vice President of Mining.
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Het zakenadres van de leden van het management comité is Tessinerplatz 7, 8002 Zürich,
Zwitserland.
Corporate governance
Voor verdere informatie over de corporate governance van de Vennootschap kan worden verwezen
naar de corporate governance verklaring van de raad van bestuur die deel uitmaakt van de het
jaarverslag van de Vennootschap over het financiële jaar eindigend op 31 december 2013, dat wordt
opgenomen door verwijzing (zie ook de sectie ‘‘Informatie opgenomen door Verwijzing’’)
Voornaamste Aandeelhouders
De Vennootschap heeft een ruime basis van aandeelhouders, voornamelijk samengesteld uit
institutionele beleggers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en andere Europese
landen, maar ook met Belgische retail beleggers.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandeelhouders die een kennisgeving indienden
bij de Vennootschap krachtens de toepasselijke regels op de transparantie tot de datum van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum. Hoewel de toepasselijke regels op de transparantie vereisen
dat iedereen die onder of boven een relevante drempel valt moet worden aangegeven, is het mogelijk
dat de bovenstaande informatie in verband met een aandeelhouder niet langer up to date is. Daarnaast
heeft de Vennootschap een aantal aandelen in haar bezit als eigen aandelen (zie ook ‘‘Maatschappelijk
kapitaal en aandelen’’).
Voor verwatering
% van de
stemrechten
verbonden
Aantal
aan de
Aandelen
Aandelen(1)

Datum van
kennisgeving

Nyrstar NV . . . . . . . . . . . . . .
Umicore NV . . . . . . . . . . . . .

23 maart 2001

12.697.734(3)
5.251.856

—(4)
3,34%

Op een volledige
verwaterde basis
% van de
stemrechten
verbonden
Aantal
aan de
aandelen
Aandelen(2)

12.697.734(3)
5.251.856

—(4)
2,77%

Opmerkingen:
(1)

Het percentage stemrechten wordt berekend op basis van de 170.022.544 uitstaande aandelen. De berekening wordt
aangepast om rekening te houden met het feit dat de stemrechten verbonden aan de eigen aandelen gehouden door de
Vennootschap van rechtswege opgeschort worden. De berekening houdt geen rekening met het aantal uitgeefbare
aandelen binnen de context van het Aanbod met Voorkeurrecht noch het aantal aandelen dat uitgeefbaar is na omzetting van
de 2018 Converteerbare Obligaties. Voor meer informatie over het aantal uitgeefbare aandelen na omzetting van de 2018
Converteerbare obligaties, zie ‘‘Maatschappelijk kapitaal en aandelen’’.

(2)

Het percentage stemrechten wordt berekend op basis van 202.351.001 uitstaande aandelen, in de veronderstelling dat alle
2018 Converteerbare Obligaties omgezet zijn in 32.328.457 nieuwe aandelen tegen een conversieprijs van e 3,7119 per
Aandeel. De berekening wordt aangepast om rekening te houden met het feit dat de stemrechten verbonden aan de eigen
Aandelen gehouden door de Vennootschap van rechtswege opgeschort worden. De berekening houdt geen rekening met
het aantal uitgeefbare aandelen in het kader van het Aanbod met Voorkeurrecht. Deze berekening houdt ook geen rekening
met het feit dat volgens de bepalingen van de 2018 Converteerbare Obligaties de conversieprijs van de 2018 Converteerbare
Obligaties naar beneden zou worden aangepast als gevolg van het Aanbod met Voorkeurrecht in functie van de prijs van het
aandeel op en voor de aanvang van de Inschrijvingsperiode voor de Rechten. Voor verder informatie over het aantal
uitgeefbare aandelen bij omzetting van de 2018 Converteerbare Obligaties, zie ‘‘Maatschappelijk kapitaal en aandelen’’.

(3)

De meeste van de eigen aandelen door de Vennootschap aangehouden als eigen aandelen werden door de Vennootschap
verworven volgend op de overname van Glencore’s volledig aandeelhouderschap van 7,79% van Nyrstar’s gewone
aandelen in 2013, binnen de context van de onderhandelde stopzettingsovereenkomst die Nyrstar bereikte met Glencore
(nu Glencore Xstrata) aangaande de afnameovereenkomst met betrekking tot het grondstof grade zink metaal
geproduceerd door Nyrstar binnen de Europese Unie (zie ook ‘‘Operationeel en Financieel Overzicht en Vooruitzichten—
Contractuele verplichtingen en toezeggingen’’).

(4)

Krachtens het Belgisch Wetboek van Vennootschappen worden de stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in het
bezit van de Vennootschap opgeschort.

Er zijn geen andere aandeelhouders die, alleen of in overleg met anderen, de Vennootschap in
kennis stelde van een deelneming of een akkoord om in overleg te handelen aangaande 3% of meer van
het huidige totaal aantal stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten van de Vennoots
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Commissaris
De huidige commissaris van de Vennootschap is Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met
maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, lid van het Institut des Réviseurs
d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bedrijfsrevisor. De
huidige commissaris van de Vennootschap werd benoemd voor een termijn van drie jaar door de
jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die werd gehouden op 25 april
2012. De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap voor de boekjaren die eindigden op
31 december 2012 en 31 december 2013 werden geauditeerd door de huidige commissaris van de
Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door Gert Vanhees die een
controleverslag ‘‘zonder voorbehoud’’ uitgaf voor deze jaarrekeningen (dit verslag bevat een
toelichtende paragraaf voor het jaar eindigend op 31 december 2013 met betrekking tot de
recupereerbaarheid van de Vennootschap haar zinkaankooprechten met Talvivaara Mining
Company plc).
De Belgische wet beperkt de aansprakelijkheid van een commissaris tot e12 miljoen voor taken
voorbehouden aan commissarissen door de Belgische wet of in overeenstemming met de Belgische
wet, zoals het controleren van jaarrekeningen zoals deze hierboven beschreven, met uitsluiting van
aansprakelijkheid voor fraude of andere opzettelijke wanpraktijken.
Financiële informatie
Voor verdere financiële informatie over de Vennootschap, zie ‘‘Voornaamste Financiële Informatie’’.
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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BIEDER
Algemeen
De Bieder, Nyrstar Netherlands (Holdings) BV, is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht en bestaand naar Nederlands recht. De Bieder is in Nederland opgericht op
3 februari 1995 en statutair gevestigd te Budel-Dorplein gemeente Cranendonck, kantoorhoudende te
Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein, Nederland. De Bieder is ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 17087444. De Bieder is een holding vennootschap en heeft
op zichzelf geen inkomstengenererende activiteiten.
Maatschappelijke doel
De statuten van de Bieder van 29 november 2010 (vandaag van kracht) voorzien in artikel 3 dat het
doel van de Bieder is:
a.

het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden
op ondernemingen en vennootschappen;

b.

het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

c.

het lenen, uitlenen en bijeenbregen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee
samenhangende overeenkomsten;

d.

het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e.

het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa
van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

f.

het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;

g.

het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

h.

het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten; vergunningen, know how en
andere industriële eigendomsrechten;

i.

het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
Maatschappelijke kapitaal en aandelen
Op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum, bedraagt het maatschappelijk
kapitaal van de Bieder e 1.429.199.431,88 dat volledig is volstort en bestaat uit 22.531.916 gewone
aandelen met een nominale waarde van e 63,43 per aandeel.
Bestuurders
De Bestuurders van de Bieder zijn de heer Heinz Eigner en Hans Klaassen. Zij zijn benoemd voor
onbepaalde duur.
Belangrijkste aandeelhouders
De Bieder is een volledige dochtervennootschap van de Vennootschap.
Accountant
De Accountant van de Bieder is Deloitte Accountants B.V., kantoorhoudende te Wilhelminakade 1,
3072AP Rotterdam, Nederland.

30

Financiële Informatie
De Financiële Informatie van de Bieder is opgenomen in de geconsolideerde financiële informatie
van de Vennootschap. Zie ook ‘‘Algemene Informatie over de Vennootschap—Financiële informatie’’.
Aangezien de financiële informatie van de Bieder is opgenomen in de geconsolideerde financiële
informatie van de Vennootschap, verzocht de Bieder om een vrijstelling, toegekend door de FSMA, van
de verplichting bepaald in het Overnamebesluit om in dit Openbaar Overnamebod Memorandum haar
niet geconsolideerde jaarrekeningen op te nemen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013.
De Bieder heeft haar jaarrekeningen en bepaalde andere informatie ingediend bij de Kamer van
Koophandel in Nederland, waar deze informatie voor het publiek beschikbaar is.
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BESTAANDE OBLIGATIES
De 2015 Obligaties (ISIN BE6000680668) werden uitgegeven op 9 april 2010 voor een totale
hoofdsom van e 225 miljoen. Zij werden aangeboden voor inschrijving aan het publiek in België en in het
Groothertogdom Luxemburg. Het aanbod werd gedaan op basis van een prospectus dat werd
gepubliceerd op 23 maart 2010. De bepalingen en voorwaarden van de 2015 Obligaties zijn als Bijlage 1
aan dit Openbaar Overnamebod Memorandum toegevoegd. De 2015 Obligaties brengen een (bruto)
interest op van 5,5 procent per jaar, elk jaar betaalbaar op 9 april. De vervaldatum van de 2015 Obligaties
is 9 april 2015.
De 2016 Obligaties (ISIN BE6220236143) werden uitgegeven op 11 mei 2011 voor een totale
hoofdsom van e 525 miljoen. Zij werden aangeboden voor inschrijving aan het publiek in België en in het
Groothertogdom Luxemburg. Het aanbod werd gedaan op basis van een prospectus dat werd
gepubliceerd op 27 april 2011. De bepalingen en voorwaarden van de 2016 Obligaties zijn als Bijlage 2
aan dit Openbaar Overnamebod Memorandum toegevoegd. De 2016 Obligaties brengen een (bruto)
interest op van 5,375 procent per jaar, elk jaar betaalbaar op 11 mei. De vervaldatum van de 2016
Obligaties is 11 mei 2016.
Op datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum staat er voor de 2015 Obligaties nog een
totale hoofdsom van e 220.000.000,00 uit en voor de 2016 Obligaties een totale hoofdsom van
e 515.000.000,00. In 2013 kocht de Vennootschap 2015 Obligaties terug voor een totale hoofdsom van
e 5.000.000,00 en 2016 Obligaties voor een totale hoofdsom van e 10.000.000,00. Zie verder in ‘‘Het
Bod—Context en karakteristieken van het Bod—Aantal van de Bestaande Obligaties aangehouden door
de Bieder en haar verbonden ondernemingen’’.
De Bestaande Obligaties zijn genoteerd op de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en zijn
toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg.
De Bestaande Obligaties kunnen voor hun vervaldatum in hun geheel, maar niet gedeeltelijk
worden teruggekocht in geval van een wijziging van de Belgische belastingswetten, -verdragen of
-regelgeving, of bij toepassing of interpretatie van belastingswetten, -verdragen of -regelgeving na de
respectievelijke uitgiftedatum van de Bestaande Obligaties die de Vennootschap zouden verplichten
bijkomende bedragen te betalen om de betaling van de oorspronkelijk gespecifieerde hoofdsom en
interest te waarborgen en die niet kunnen vermeden worden door de Vennootschap door redelijke
maatregelen te treffen.
Verder heeft elke houder van de Bestaande Obligaties het recht van de Vennootschap te eisen alle
of een gedeelte van de Bestaande Obligaties van dergelijke houder terug te kopen aan een bedrag gelijk
aan de uitstaande hoofdsom plus enige verlopen maar niet betaalde interest in geval van een
Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling zoals gedefinieerd in de respectievelijke bepalingen en
voorwaarden van de Bestaande Obligaties. Dergelijke gebeurtenis omvat een controlewijziging van de
Vennootschap wanneer de Vennootschap op dat ogenblik geen rating heeft, en het voorkomen van een
controlewijziging van de Vennootschap wanneer op dat moment de Vennootschap een rating heeft en
een ratingverlaging plaatsheeft. Wanneer houders van ten minste 85% van de totale hoofdsom van
respectievelijk de uitstaande 2015 Obligaties en 2016 Obligaties, hun recht uitoefenen om hun
respectievelijke 2015 Obligaties en 2016 Obligaties, te laten terugkopen bij een Gebeurtenis voor
Vervroegde Terugbetaling, kan de Vennootschap, naar haar keuze, alle (maar niet enkel sommige) van
de dan, zoals relevant, uitstaande 2015 Obligaties en 2016 Obligaties terugkopen. Houders van de
Bestaande Obligaties moeten er akte van nemen dat in geval (i) houders van 85% of meer van de totale
hoofdsom van de respectievelijke uitstaande 2015 Obligaties en 2016 Obligaties hun optie uitoefenen
om de terugbetaling van hun Bestaande Obligaties te eisen, maar de Vennootschap er niet voor opteert
de resterende uitstaande Bestaande Obligaties terug te kopen, of (ii) houders van een belangrijk deel,
maar minder dan 85% van de totale hoofdsom van de respectievelijke uitstaande 2015 Obligaties en
2016 Oblgiaties hun optie uitoefenen, de Bestaande Obligaties waarvoor zulk recht niet wordt
uitgeoefend illiquide en moeilijk verhandelbaar kunnen worden. Houders van de Bestaande Obligaties
moeten er zich ook van bewust zijn dat het recht om terugbetaling te eisen enkel kan worden
uitgeoefend wanneer er zich een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling voordoet, zoals
gedefinieerd in de respectievelijke bepalingen en voorwaarden van de Bestaande Obligaties, die
potentieel niet alle situaties dekken waarin er zich een controlewijziging voordoet of waar
opeenvolgende controlewijzigingen gebeuren met betrekking tot de Vennootschap.
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De Bestaande Obligaties zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet achtergestelde en niet
gewaarborgde verplichtingen van de Vennootschap. De Bestaande Obligaties behouden te allen tijde
een gelijkwaardige rang (pari passu) die naar verhouding is, zonder enig onderling voorrecht en op
gelijkwaardige wijze met alle andere bestaande en toekomstige niet gewaarborgde en niet
achtergestelde verplichtingen van de Vennootschap, behalve, in geval van insolventie, waar
uitzondering gemaakt wordt voro die verplichtingen die bevoorrecht kunnen zijn krachtens wettelijke
bepalingen die dwingend en van algemene toepassing zijn.
De Bestaande Obligaties zijn uitgegeven in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 468
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. De Bestaande Obligaties kunnen niet in fysieke vorm
worden geleverd. De Bestaande Obligaties zijn uitsluitend vertegenwoordigd door boekingen in de
registers van het X/N effecten en cash clearingsysteem beheerd door de Nationale Bank van België of
enige opvolger ervan. Elke Bestaande Obligatie heeft een nominale waarde van e 1.000.
De Bestaande Obligaties zijn onmiddellijk verschuldigd en terugbetaalbaar in geval van:
• Niet-betaling: de Vennootschap is in gebreke de hoofdsom van of premie of interest op enige van
de Bestaande Obligaties te betalen wanneer deze verschuldigd zijn en blijft in gebreke
gedurende een periode van 7 dagen in het geval van een hoofdsom of premie en 14 dagen in het
geval van interest; of
• Schending van andere verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen: de Vennootschap
voert één of meer verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen onder de Bestaande
Obligaties of de relevante agentovereenkomst in verband met zulke Bestaande Obligaties niet uit
of leeft deze niet na, welke wanprestatie niet hersteld kan worden of, indien herstelbaar, niet wordt
hersteld binnen 30 kalenderdagen (of dergelijke langere periode die de agent kan toestaan)
nadat kennisgeving van dergelijke wanprestatie is gegeven aan de Vennootschap door enige
houder van Bestaande Obligaties; of
• Cross-Default van de Vennootschap of bepaalde belangrijke dochtervennootschappen: behalve
waar het bestaan of de afdwingbaarheid van de relevante verbintenissen te goeder trouw betwist
worden in de geschikte procedures, (a) enige andere huidige of toekomstige schuld van de
Vennootschap (of een van diens belangrijke dochtervennootschappen) voor of in verband met
geleende of opgehaalde gelden wordt verschuldigd en betaalbaar vóór diens vastgestelde
vervaldag wegens een wanprestatie (hoe ook omschreven); of (b) enige dergelijke schuld wordt
niet betaald wanneer die verschuldigd is of, al naargelang het geval, binnen enige toepasselijke
gratieperiode; of (c) de Vennootschap of enige van diens belangrijke dochtervennootschappen is
in gebreke, naar gelang het geval, enig door hem/haar te betalen bedrag te betalen, dat door
hem/haar verschuldigd is onder enige huidige of toekomstige garantie voor, of
schadevergoeding met betrekking tot, enige geleende of opgehaalde gelden, met dien verstande
dat ingeval van (a), (b) en (c) het totale bedrag van de relevante schuld, garanties en waarborgen
in verband waarmee een of meer van de hierboven in deze paragraaf vermelde gebeurtenissen
zich hebben voorgedaan en blijfven voortduren, gelijk is of meer bedraagt dan e 25.000.000 of
een equivalent daarvan; of
• Tenuitvoerleggingsprocedures: een inbeslagname, beslaglegging of uitvoering wordt opgelegd,
doorgezet of afgedwongen op of tegen de eigendom, activa of inkomsten van de Vennootschap
of bepaalde van diens belangrijke dochtervennootschappen met een totale waarde van ten
minste e 25.000.000 of een equivalent daarvan en wordt niet gekweten of opgeschort binnen 60
kalenderdagen; of
• Uitwinnen van zekerheden: enige hypotheek, last, pandrecht, retentierecht of andere bezwaring,
tegenwoordig of toekomstig, gecreëerd of overgenomen door de Vennootschap of bepaalde van
diens belangrijke dochtervennootschappen met betrekking tot enige van zijn eigendom of activa
voor een bedrag op het relevante ogenblik van ten minste e 25.000.000 of een equivalent daarvan
wordt afdwingbaar en enige stap wordt ondernomen om dit af te dwingen (met inbegrip van de
inbezitname of de aanstelling van een curator, manager of andere gelijkaardige persoon), tenzij
indien dergelijke uitvoering stopgezet wordt binnen 60 kalenderdagen of het voorwerp is
geworden van een geschil te goeder trouw; of
• Insolventie etc: (a) de Vennootschap of bepaalde van diens belangrijke
dochtervennootschappen is failliet of verkeert in de onmogelijkheid diens schulden te betalen
wanneer zij verschuldigd worden; of (b) een wettelijk beheerder of vereffenaar van de
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Vennootschap of bepaalde van diens belangrijke dochtervennootschappen of het geheel of enig
deel van de onderneming, activa en inkomsten van de Vennootschap of bepaalde van diens
belangrijke dochtervennootschappen wordt aangesteld (of een aanvraag daartoe werd
ingediend), behalve voor doeleinden van een niet-deficitaire vereffening van een belangrijke
dochtervennootschap; of (c) de Vennootschap of bepaalde van diens belangrijke
dochtervennootschappen stopt betalingen van alle of een belangrijk deel (of een bepaald type)
van diens schulden schort deze op of kondigt diens intentie daartoe aan; of (d) de Vennootschap
of bepaalde van diens belangrijke dochtervennootschappen (in elk geval om redenen van
feitelijke of verwachte financiële moeilijkheden) vat onderhandelingen aan met een of meer van
diens schuldeisers met het oog op het uitstellen, herschikken of anders aanpassen van enige
Schuld, zoals gedefinieerd in de respectievelijke bepalingen en voorwaarden van de Bestaande
Obligaties, stelt een algemene overdracht voor of voert deze door of sluit een regeling of
concordaat af met of ten voordele van de relevante schuldeisers met betrekking tot enige schuld
of een moratorium wordt uitgesproken of treedt in werking met betrekking tot alle of enige schuld
van de Vennootschap; of
• In gebreke zijn actie te ondernemen etc.: elke handeling, voorwaarde of zaak die op enig
ogenblik moet worden gesteld, vervuld of gedaan om: (a) de Vennootschap in staat te stellen om
rechtmatig diens verplichtingen onder en met betrekking tot de respectievelijke Bestaande
Obligaties aan te gaan, diens rechten daaronder uit te oefenen, en diens verplichtingen
daaronder uit te voeren en na te leven; (b) te verzekeren dat die verplichtingen wettelijk, geldig,
bindend en afdwingbaar zijn; en (c) de respectievelijke Bestaande Obligaties tot toelaatbaar
bewijs te maken in de rechtbanken van het Koninkrijk België wordt niet gesteld, vervuld of
gedaan; of
• Onwettelijkheid: het is of wordt onwettelijk voor de Vennootschap om enige van zijn
verplichtingen onder of met betrekking tot de Bestaande Obligaties uit te voeren of na te leven;
• Vereffening: een bevelschrift wordt opgesteld of een effectief besluit werd genomen betreffende
de vereffening of de ontbinding van de Vennootschap of bepaalde van diens belangrijke
dochtervennootschappen, of de Vennootschap of bepaalde van diens belangrijke
dochtervennootschappen zet alle of wezenlijk al hun zaken of activiteiten stop of dreigt deze stop
te zetten, behalve voor de doeleinden van en gevolgd door een sanering, concentratie,
reorganisatie, fusie of consolidatie op niet-deficitaire wijze; of
• Gelijkaardige gebeurtenissen: enige gebeurtenis die naar het recht van enige relevante jurisdictie
een gelijkaardig effect heeft als een van de gebeurtenissen waarnaar hierboven verwezen wordt
(andere de de eerste twee punten).
Voor verdere informatie met betrekking tot de bepalingen en voorwaarden van de Bestaande
Obligaties kan verwezen worden naar Bijlage 1 en Bijlage 2.
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HET BOD
Context en karakteristieken van het Bod
Vennootschapsrechtelijke goedkeuringen
De Bieder besliste, in overeenstemming met de bepalingen van de Overnamewet en het
Overnamebesluit het Bod te lanceren en het Openbaar Overnamebod Memorandum goed te keuren.
Deze belissing werd toegestaan door de beslissing van de raad van bestuur van de Bieder van
8 september 2014 en bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Bieder
van 8 september 2014. Volgens paragraaf 1 van artikel 14 van de statuten van de Bieder, zijn de
managing directors van de Bieder, elk individueel of tezamen handelend, bevoegd om de Bieder te
vertegenwoordigen.
Op dezelfde dag keurde de raad van bestuur van de Vennootschap de Memorie van Antwoord
goed. De Memorie van Antwoord wordt als Bijlage 3 aan dit Openbaar Overnamebod Memorandum
toegevoegd.
Aantal Bestaande Obligaties gehouden door de Bieder en haar verbonden ondernemingen
Op datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum, staan er 2015 Obligaties voor een totale
hoofdsom van e 220.000.000,00 uit en 2016 Obligaties voor een totale hoofdsom van e 515.000.000,00.
In 2013 kocht de Vennootschap 2015 Obligaties terug voor een totale hoofdsom van e 5.000.000,00 en
2016 Obligaties voor een totale hoofdsom van e 10.000.000,00. De obligaties werden aangekocht tegen
een totale prijs van e 14,6 miljoen en werden in de open markt verworven. De obligaties werden
aangekocht op een moment dat de obligaties werden verhandeld tegen een prijs op de Beurs van
Luxemburg die lager was dan de hoofdsom van de obligaties. Voor een overzicht van de beurskoers van
de Bestaande Obligaties tijdens de laatste 12 maanden, zie ook hieronder in ‘‘—Prijs en motivering—
Rechtvaardiging van de Biedprijs’’.
De tabel hieronder toont de hoofdsom van de 2015 Obligaties verworven door de Vennootschap, de
data waarop de 2015 Obligaties werden verworven en de aankoopprijs in cash betaald voor de 2015
Obligaties:

Transactiedatum

13
06
16
17

november
december
december
december

2013
2013
2013
2013

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Aangekochte
Hoofdsom
(in g)

2015 Obligaties
Aankoopprijs
betaald
(Verlopen interest
uitgezonderd)
(in g)

2.760.000,00
310.000,00
396.000,00
1.534.000,00
5.000.000,00

2.748.132,00
296.329,00
379.962,00
1.475.247,80
4.899.670,80

Betaalde Interest
(voor roerende
voorheffing naar
gelang het geval)
(in g)

97.743,56
11.491,23
15.156,49
58.943,42

Aankoopprijs
betaald als %
van de
aangekochte
hoofdsom

99,57%
95,59%
95,95%
96,17%

Aankoop
Rendement
(%)

5,8%
9,1%
8,9%
8,7%

De tabel hieronder toont de hoofdsom van de 2016 Obligaties verworven door de Vennootschap, de
data waarop de 2016 Obligaties werden verworven en de aankoopprijs in cash betaald voor de 2016
Obligaties:

Transactiedatum

13
13
06
16

november
november
december
december

2013
2013
2013
2013

.
.
.
.

.
.
.
.

Aangekochte
Hoofdsom
(in g)

2016 Obligaties
Aankoopprijs
betaald
(Verlopen interest
uitgezonderd)
(in g)

5.967.000,00
1.033.000,00
1.985.000
1.015.000,00
10.000.000,00

5.931.794,70
996.948,30
1.807.541,00
926.086,00
9.662.370,00

Betaalde Interest
(voor roerende
voorheffing naar
gelang het geval)
(in g)

167.832,09
29.054,89
62.554,69
33.182,16

Koopprijs
betaald als %
van de
aangekochte
hoofdsom

99,41%
96,51%
91,06%
91,24%

Aankoop
Rendement
(%)

5,6%
6,9%
9,7%
9,6%

De Bestaande Obligaties, verworven door de Vennootschap, worden door de Vennootschap
gehouden in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Bestaande Obligaties.
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De Vennootschap heeft niet de bedoeling om de Bestaande Obligaties die zij heeft verworven te
herverkopen en zal deze houden tot op hun vervaldatum of aan de relevante agent overdragen voor
daaropvolgende annulering.
Naleving van de vereisten van artikel 3 van het Overnamebesluit
Het Bod wordt gedaan op basis van artikel 47 van het Overnamebesluit en beantwoordt aan de
bepalingen van artikel 3 van het Overnamebesluit:
• de fondsen nodig om de totale Biedprijs te betalen voor het maximum aantal Bestaande
Obligaties die in het Bod zouden kunnen worden ingediend (zoals bepaald op basis van de
Maximale Totale Hoofdsom), plus de van toepassing zijnde Verlopen Interest (zoals hieronder
gedefinieerd), voor de Bestaande Obligaties zijn beschikbaar en de beschikbaarheid ervan is
bevestigd door KBV Bank NV;
• de voorwaarden van het Bod zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het
bijzonder met de Overnamewet en het Overnamebesluit. De Bieder is van mening dat deze
voorwaarden zo zijn dat zij de Bieder in staat stellen om het door haar beoogd doel te halen dat
erin bestaat om de Bestaande Obligaties te verwerven zoals voorzien in dit Bod.
• met betrekking tot artikel 3,5 van het Overnamebesluit merkt de Bieder op dat de Biedprijs
rekening houdt met de respectievelijke kenmerken van de 2015 Obligaties en 2016 Obligaties;
• de Bieder verbindt er zich toe om het Bod overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in dit
Openbaar Overnamebod Memorandum te voltooien; en
• De Centralisatie en Betalingsagent zal de ontvangst van de Aanvaardingsformulieren,
rechtstreeks of onrechtstreeks, centraliseren en betaling van de Biedprijs uitvoeren.
De Luxemburgse Overnamewet is niet van toepassing op openbare overnamebiedingen met
betrekking tot effecten zonder stemrechten, zoals de Bestaande Obligaties.
Omvang van het Bod
De Bieder doet het Bod voor de Maximale Totale Hoofdsom van e 320.000.000 op de Bestaande
Obligaties, die bestaan uit:
• alle uitstaande 2015 Obligaties, en
• voor maximaal de 2016 Obligaties Maximale Totale Hoofdsom uitstaande 2016 Obligaties.
De beslissing om deel te nemen aan het Bod gebeurt naar eigen goeddunken van elke houder van
Bestaande Obligaties. Bestaande Obligaties die niet in het Bod worden ingebracht blijven genoteerd op
de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en blijven toegelaten tot de verhandeling op de
gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg tot hun finale vervaldatum. De Bestaande
Obligaties kunnen niet het voorwerp uitmaken van een openbaar uitkoopbod of andere vorm van
verplichte verkoop.
Bod op alle van de 2015 Obligaties en gedeeltelijk bod op de 2016 Obligaties
Alle 2015 Obligaties die geldig in het Bod zullen worden ingebracht, zullen door de Bieder aanvaard
worden.
Een bedrag van maximaal de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom van de uitstaande 2016
Obligaties die in het Bod worden ingediend, zal worden aangekocht. Indien er echter meer 2016
Obligaties in het Bod worden ingebracht dan door de Bieder zullen worden aangekocht rekening
houdende met de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom, zal de totale hoofdsom van 2016 Obligaties die
zal worden aanvaard proportioneel verminderd worden op een pro rata basis voor elke houder die 2016
Obligaties in het Bod heeft ingebracht. Indien de Bieder of de Dealer Managers vaststellen, of reden
hebben om aan te nemen, dat een individuele houder van 2016 Obligaties verschillende
Aanvaardingsformulieren heeft ingediend, via één of meerdere tussenpersonen, mogen zij zulke
Aanvaardingsformulieren negeren.
De resultaten van het Bod zal worden bekendgemaakt op 1 oktober 2014.
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Voorwaarden van het Bod
De voltooiing van het Bod geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het
Aanbod met Voorkeurrecht. Deze voorwaarde bestaat uitsluitend in het voordeel van de Bieder, die het
recht heeft in zijn geheel of gedeeltelijk te verzaken aan deze voorwaarde. Indien niet aan deze
voorwaarde wordt voldaan, zal de Bieder haar beslissing of zij al dan niet verzaakt aan deze voorwaarde
ten laatste bekendmaken op het ogenblik van de aankondiging van de resultaten van het Bod. Het Bod
zal onvoorwaardelijk worden bij voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht. De voltooiing van het
Aanbod met Voorkeurrecht wordt verwacht op 30 september 2014.
Goldman Sachs International, KBC Securities NV, RBC Europe Limited, BNP Paribas Fortis SA/NV
en ABN AMRO Bank N.V. handelen als underwriters van het Aanbod met Voorkeurrecht (de
‘‘Underwriters’’). Krachtens een underwriting overeenkomst gesloten met de Vennootschap (de
‘‘Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement’’), hebben de Underwriters zich er hoofdelijk
toe verbonden om in te schrijven op het Aanbod met Voorkeurrecht en kopers en betaling te voorzien
voor en bij het niet daarin slagen in te schrijven op en te betalen voor de nieuwe aandelen die door de
Vennootschap zullen worden uitgegeven in het Aanbod met Voorkeurrecht.
De Vennootschap heeft zich het recht voorbehouden om het Aanbod met Voorkeurrecht in te
trekken of op te schorten, als de raad van bestuur van de Vennootschap bepaalt dat de
marktomstandigheden niet toelaten dat de kapitaalverhoging plaatsvindt of voltooid wordt in voor hun
bevredigende omstandigheden of als na het begin van het Aanbod met Voorkeurrecht een gebeurtenis
voordoet die de Underwriters toelaat om de Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement te
beëindigen. Indien de Vennootschap beslist het Aanbod met Voorkeurrecht in te trekken of op te
schorten, zal er een persbericht worden gepubliceerd.
Indien er een Underwriter in gebreke blijft, bepaalt het Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting
Agreement dat in bepaalde omstandigheden, de inschrijvingsverbintenis van elke Underwriter kan
worden verhoogd of dat de Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement kan worden beëindigd.
Het Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement kan ook worden beëindigd door de
Underwriters voor de voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht en de notering en levering aan de
inschrijvers van de nieuwe aandelen (de ‘‘Closing’’) in de volgende beperkte gevallen, zoals verder
vermeld in het Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement:
(a) elke inbreuk op dan wel elke gebeurtenis die één van de verklaringen of waarborgen van de
Vennootschap uit de Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement onwaar of incorrect
maakt of elke tekortkoming om een verbintenis of overeenkomst bepaald in de Aanbod met
Voorkeurrecht Underwriting Agreement uit te voeren, die ter kennis van de Underwriters komt;
(b) één van de opschortende voorwaarden aan de Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting
Agreement is niet vervuld op het(de) vereiste tijdstip(pen) of is niet langer vervuld voor de
Closing datum;
(c) ofwel de Vennootschap of enige van haar dochtervennootschappen hebben enig verlies of
storing van hun activiteiten doorstaan;
(d) er is een verandering geweest in het maatschappelijk kapitaal, stijging van de schuldenlast op
lange termijn of enige daling in de geconsolideerde netto-opbrengsten, operationele
inkomsten of netto activa van de Vennootschap of enige van haar dochtervennootschappen, of
er zijn effectieve wijzigingen of effectieve ontwikkelingen geweest die een wezenlijke
toekomstige verandering inhouden, in of van invloed op de algemene zaken, het management,
de handels- en/of financiële positie, de activiteiten, inkomsten, eigen vermogen van de groep of
operationele resultaten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen in hun geheel
genomen;
(e) één van het volgende heeft zich voorgedaan:
(i)

een opschorting of wezenlijke beperking in de verhandeling van effecten, meestal op de
New York Stock Exchange, Euronext Brussels en/of de London Stock Exchange;

(ii) enige opschorting of wezenlijke beperking in de verhandeling van de effecten van Nyrstar
op enige effectenbeurs;
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(iii) een algemeen moratorium op commerciële bankactiviteiten (in het algemeen of een
wezenlijk deel) in Brussel, New York en/of Londen afgekondigd door de betrokken
instanties, of een wezenlijke verstoring in het commerciële bankwezen of de levering van
effecten, betalings- of vereffeningssystemen in Europa of de Verenigde Staten van
Amerika;
(iv) enige wezenlijke ongunstige wijziging (bestaand of redelijkerwijze verwacht) in de
nationale of internationale economische, politieke, industriële, juridische of financiële
omstandigheden of omstandigheden van de kapitaalmarkten of wisselkoersen;
(v) enige Lidstaat, Japan, de Verenigde Staten van Amerika, Australië of Canada is in gebreke
gebleven of heeft aangekondigd of gedreigd om haar verplichtingen in het kader van
financieringsinstrumenten of -overeenkomsten niet na te komen;
(vi) enige officiële beslissing of bekendmaking dat de euro niet langer de officiële munt zal zijn
in een of meerdere jurisdicties die leden zijn van de eurozone op de datum van de Aanbod
met Voorkeurrecht Underwriting Agreement;
(vii) een verandering of ontwikkeling die gepaard gaat met een toekomstige wijziging in het
Belgische belastingsstelsel, die Nyrstar, de Aandelen van de Vennootschap, de uitgifte,
inschrijving, aflevering of overdracht daarvan, wezenlijk nadelig beı̈nvloedt; of
(viii) het uitbreken of escaleren van enige vijandelijkheden, burgeroorlog of oorlog of het
voorvallen van enige daden van terrorisme of enige wijzigingen in financiële markten of
rampen of crisissen of wijzigingen in de nationale of internationale, politieke, financiële,
economische of milieu-omstandigheden of de verklaring door het Verenigd Koninkrijk of
een andere Lidstaat, de Verenigde Staten van Amerika, Australië of Canada van een
nationale noodsituatie.
op voorwaarde dat, met betrekking tot enige van de gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt in
(a), (b), (c), (d) en (e) (iv), (v), (vi), (vii) en (viii) de Underwriters de Aanbod met Voorkeurrecht
Underwriting Agreement enkel kunnen en zullen beëindigen indien ze te goeder trouw ervan overtuigd
zijn dat zulke gebeurtenis het onmogelijk of onraadzaam maakt om verder te gaan met het Aanbod of de
Closing volgens de voorwaarden beschreven in de Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement.
De Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement zal ook worden beëindigd voor de Closing
indien de Bieder (overeenkomstig Sectie 3.07 van de indenture die werd aangegaan door de
Vennootschap en de Bieder op 12 september 2014), een bericht van terugbetaling uitvaardigt in
verband met de Nieuwe Obligaties die werden uitgegeven in het Aanbod van Nieuwe Obligaties (zoals
hieronder gedefinieerd).
Als de Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement wordt beëindigd overeenkomstig haar
bepalingen, zullen de Underwriters bevrijd zijn van hun verplichtingen in het kader van de Aanbod met
Voorkeurrecht Underwriting Agreement, met inbegrip van hun inschrijvingsverbintenis.
Dealer Manager en Centralisatie en Betalingsagent Overeenkomst
De Bieder en Goldman Sachs International, KBC Bank NV en BNP Paribas Fortis SA/NV (de ‘‘Dealer
Managers’’) sloten een dealer manager overeenkomst (de ‘‘Dealer Manager Overeenkomst’’) op
15 september 2014, en de Bieder en de Centralisatie en Betalingsagent sloten een centralisatie en
betalingsagent overeenkomst (de ‘‘Centralisatie en Betalingsagent Overeenkomst’’) op
15 september 2014 in verband met het Bod.
Prijs en motivering
Prijs
De Biedprijs voor de Bestaande Obligaties bedraagt e 1.022,50 voor elke 2015 Obligatie van e1.000
en e 1.027,50 voor elke 2016 Obligatie van e1.000.
Daarnaast zal de Bieder op de Betaaldatum alle Verlopen interest die op de ingediende Bestaande
Obligaties aangegroeid is tussen de laatste interestbetaaldatum, zijnde 9 april 2014 voor de 2015
Obligaties en 11 mei 2014 voor de 2016 Obligaties, en de Betaaldatum, d.i., e 27,12 voor elke 2015
Obligatie van e1.000 en e 21,79 voor elke 2016 Obligatie van e1.000, indien de Betaaldatum 6 oktober
2014 is.
Voor alle duidelijkheid omvat de Biedprijs voor de Bestaande Obligaties niet de Verlopen Interest.
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Het deel van de betaling ontvangen door de houders van de Bestaande Obligaties die Bestaande
Obligaties indienen in het Bod dat overeenkomt met het bedrag van de Verlopen Interest is onderhevig
aan 25 procent roerende voorheffing in België, maar enkel voor de houders van Bestaande Obligaties
die hun Bestaande Obligaties houden via een zogenaamde ‘‘N-rekening’’ in het X/N clearingsysteem
van de NBB. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op enig deel van de betaling gedaan aan
houders van Bestaande Obligaties die kwalificeren om hun Bestaande Obligaties via een zogenaamde
‘‘X-rekening’’ te houden (zie ook ‘‘Belasting—Belgische belasting—Belgische roerende voorheffing’’
Op basis van het voorgaande, zullen houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande
Obligaties indienen het volgende bedrag ontvangen per e 1.000 van ingebrachte Bestaande Obligaties:

Bestaande Obligaties

2015 Obligaties . . . . . . . . . . . . . . . .
2016 Obligaties . . . . . . . . . . . . . . . .

Biedprijs

e1.022,50 per
e1.000
e1.027,50 per
e1.000

Verlopen Interest(1)
Voor roerende
Na roerende voorheffing in
voorheffing in België
België

e27,12 per e1.000

e20,34 per e1.000

e21,79 per e1.000

e16,34 per e1.000

Opmerking:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum van 6 oktober 2014.

Rechtvaardiging van de Biedprijs
De slotkoers van de 2015 Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen
interest, bedroeg e 1.010,15 (of 101,2%) op 29 augustus 2014, zijnde de laatste verhandeldag voordat
de Vennootschap de intentie van de Bieder om een Bod op de 2015 Obligaties voor een prijs die tussen
101,75% en 102,25% zal zijn, aankondigde. Op 15 september 2014 bedroeg de slotkoers van de 2015
Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen interest, e 1.004,50 (of
100,45%) (de ‘‘2015 Slotkoers’’). De Bieder biedt de houders van de 2015 Obligaties aan om hun 2015
Obligaties aan te kopen tegen een Biedprijs van e 1.022,50 in cash, te verhogen met de Verlopen
Interest, wat een premie vertegenwoordigt van e 18,00 in vergelijking met de 2015 Slotkoers en e 28,15
in vergelijking met de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar tot op heden gequoteerd op de Beurs van
Luxemburg. De Biedprijs die boven het terugbetalingsbedrag van 100% op 9 april 2015 is, compenseert
de houders voor het opgeven van toekomstige coupure betalingen tegen een discontovoet van 1,01%,
wat, naar het oordeel van de Bieder, een relatief aantrekkelijk herinvesteringsniveau vertegenwoordigt
voor een gelijkaardig risicoprofiel.
De slotkoers van de 2016 Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen
interest, bedroeg e 1.020,00 (of 102,00%) op 29 augustus 2014, zijnde de laatste verhandeldag voordat
de Vennootschap de intentie van de Bieder om een Bod op de 2016 Obligaties voor een prijs die tussen
102,50% en 103,50% zal zijn, aankondigde. Op 15 september 2014 bedroeg de slotkoers van de 2016
Obligaties op de Beurs van Luxemburg, zonder inbegrip van de Verlopen interest, e 995,00 (of 99,50%)
(de ‘‘2016 Slotkoers’’). De Bieder biedt de houders van de 2016 Obligaties aan om hun 2016 Obligaties
aan te kopen tegen een Biedprijs van e 1.027,50 in cash, te verhogen met de Verlopen Interest, wat een
premie vertegenwoordigt van e 32,50 in vergelijking met de 2016 Slotkoers en e 54,60 in vergelijking
met de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar tot op heden gequoteerd op de Beurs van Luxemburg.
De Biedprijs die boven het terugbetalingsbedrag van 100% op 11 mei 2016 is, compenseert de houders
voor het opgeven van toekomstige coupure betalingen tegen een discontovoet van 3,56% wat, naar het
oordeel van de Bieder, een relatief aantrekkelijk herinvesteringsniveau vertegenwoordigt voor een
gelijkaardig risicoprofiel.
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Tijdens de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de datum van dit Openbaar Overnamebod
Memorandum, werden de 2015 Obligaties en de 2016 Obligaties verhandeld op de Beurs van
Luxemburg tegen de prijzen hieronder samengevat:
110
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2016 Obligaties
15SEP201421415328

2015 Obligaties
Bron: Beurs van Luxemburg

Voor dit Bod, deed de Bieder een aanbod van e 350 miljoen van 81⁄2% niet-gesubordineerde
onbevoorrechte obligaties met vervaldatum in 2019 (de ‘‘Nieuwe Obligaties’’) aan institutionele
investeerders in de hoogrentende obligatiemarkt. De Nieuwe Obligaties kregen een rating ‘‘B3’’ door
Moody’s Investors Service en ‘‘B-’’ van Standard & Poor’s Ratings Service, in vergelijking met de
Bestaande Obligaties die vandaag geen rating hebben. Een kredietrating is geen aanbeveling om
effecten te kopen, te verkopen of te houden en is steeds onderhevig aan herziening, opschorting of
intrekking door het kredietratingbureau op elk moment.
De tabel hieronder geeft een overzicht van het uitgifterendement van de Nieuwe Obligaties en de
aanbodrendementen/discontovoeten op de Biedprijs van de Bestaande Obligaties. Voor elke obligatie
vermelden we eveneens (i) de huidige matched maturity Euro mid-swap rate voor elk van de Nieuwe
Obligaties en Bestaande Obligaties en (ii) de aanbodspread op dergelijke rate. De mid-swap rate is het
mid-market rekenkundig gemiddelde van de geboden en aangeboden swap rates voor
swapverrichtingen in euro met een bepaalde looptijd, telkens zoals deze verschijnen op het Bloomberg
Screen ICAE1. De matched maturity Euro mid-swap rate voor elk van de Bestaande Obligaties is een
geı̈nterpoleerde prijs berekend op basis van de relevante vervaldag van de respectievelijke Bestaande
Obligatie.

Obligaties

ISIN Code

2015 Obligaties . . . BE6000680668
2016 Obligaties . . . BE6220236143

Vervaldag

Aanbod Spread
Aanbod
Geı̈nterpoleerd
over
Rendement / Euro Mid Swap Geı̈nterpoleerde Mid
Discontovoet(1)
Rate(2)
Swap Rate(2)

Biedprijs

9 april 2015 e1.022,50 per e1.000
11 mei 2016 e1.027,50 per e1.000

1,01,%
3,56%

0,19%
0,20%

0,82%
3,36%

Opmerkingen:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum van 6 oktober 2014.

(2)

Gebaseerd op de mid-swap rates op 15 september 2014. Bron: Bloomberg

Obligates

ISIN Code

Geı̈nterpoleerd
Euro
Uitgifte
Mid Swap
Uitgifterijs Rendement
Rate(1)

Vervaldag

XS1107268564
Nieuwe Obligaties . . . . . . . XS1107268135 15 september 2019

98,018%

9,00%

Opmerkingen:
(1)

Uitgaande van een Betaaldatum van 6 oktober 2014 en een prijs in cash van 99%.
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0,49%

Aanbod Spread
Spread over
Geı̈nterpoleerde
Mid Swap Rate(1)
8,45%

Terwijl houders van Bestaande Obligaties bovenvermelde informatie kunnen gebruiken bij het
beoordelen van het Bod, moet zij er zich van bewust zijn, zoals hierboven vermeld, dat de Nieuwe
Obligaties belangrijke andere kenmerken hebben in vergelijking met de Bestaande Obligaties, naast
verschillende resterende looptijden. Het equivalent van het Aanbod Rendement en de Aanbod Spread,
zoals voormeld, gebaseerd op de respectievelijke Biedprijzen, zijn opmerkelijk lager dan zowel het
Uitgifte rendement als de Uitgifte Spread met betrekking tot de Nieuwe Obligaties, wat een kortere
vervaltermijn en een incentive voor houders van Bestaande Obligaties om deel te nemen aan dit Bod,
weergeeft.
Het Aanbod met Voorkeurrecht Underwriting Agreement zal ook eindigen voorafgaand aan de
Closing indien de Bieder een bericht van vervroegde terugbetaling (zoals gedefinieerd hieronder) met
betrekking tot de uitgegeven Nieuwe Obligaties (in overeenstemming met Sectie 3.07 van de Indenture
gesloten door en tussen de Vennootschap en de Bieder op 12 september 2014) tijdens het Aanbod van
Nieuwe Obligaties geeft.
Bij de voorbereiding van dit Openbaar Overnamebod Memorandum, werd er overwogen
bijkomende vergelijkende obligatieuitgiftes op te nemen en werden hun huidige
verhandelingsrendementen bekeken. Een dergelijke invoeging werd echter ongeschikt geacht voor de
doeleinden van dit Bod gelet op de belangrijke verschillen in de bepalingen en voorwaarden en de aard
van dergelijke uitgiftes en de verschillende kredietprofielen en activiteiten van de respectievelijke
beschouwde emittenten.
Achtergrond van het Bod
Het Bod maakt deel uit van een globaal strategisch financieringsplan dat het resultaat is van een
uitgebreide analyse door Nyrstar van een aantal financieringsopties en dat consistent is met haar
strategie om te blijven investeren in haar activiteiten en tegelijkertijd een gepaste financiële positie en
financiële flexibiliteit aan te houden. Het globaal strategisch financieringsplan bestaat uit de volgende
financieringsbronnen:
• Aanbod van Nieuwe Obligaties: Voorafgaand aan dit Bod deed de Bieder een aanbod van
e 350 miljoen in totale hoofdsom niet-gesubordineerde, onbevoorrechte obligaties met een 81⁄2%
rating die vervallen in 2019 (de ‘‘Nieuwe Obligaties’’), aan institutionele investeerders in de
hoogrentende obligatiemarkt, die werden uitgegeven op aan een uitgifteprijs van 98,018% op
12 september 2014 (het ‘‘Aanbod van Nieuwe Obligaties’’). De Nieuwe Obligaties kregen een
rating van ‘‘B3’’ door Moody’s Investors Service en ‘‘B-’’ van Standard & Poor’s Rating Service.
Een kredietrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of te houden en is
steeds onderhevig aan herziening, opschorting of intrekking door het kredietratingbureau op elk
moment.
• Aanbod met Voorkeurrecht: De Vennootschap doet momenteel een aanbod met voorkeurrecht
van 170.022.544 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 1,48 per nieuw aandeel, of e 251,6
miljoen in totaal, met (extra-legale) voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders van de
Vennootschap tegen een ratio van 1 nieuw aandeel voor 1 recht (het ‘‘Aanbod met
Voorkeurrecht’’). De voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht wordt verwacht op
30 september 2014.
Het strategisch financieringsplan is bedoeld ter versterking van de financiële flexibiliteit van Nyrstar
en haar mogelijkheid om groeiopportuniteiten op lange termijn te maximaliseren.
De opbrengsten van het Aanbod van Nieuwe Obligaties en het Aanbod met Voorkeurrecht zijn in de
eerste plaats bedoeld om in het kader van het huidige Bod te worden gebruikt. De 2015 Obligaties en
2016 Obligaties zullen vervallen en zullen moeten worden terugbetaald op respectievelijk 9 april 2015 en
11 mei 2016. Door de houders van Bestaande Obligaties de kans te bieden hun Bestaande Obligaties te
verkopen aan de Bieder, kan Nyrstar proactief haar schuldpositie beheren en het profiel van vervaldata
van haar uitstaande schuld te verbeteren door de schuld die in 2015 vervalt volledig te herfinancieren en
maximaal e 100 miljoen van de uitstaande 2016 Obligaties te herfinancieren. De mate waarin dit doel
kan worden bereikt via het huidige Bod zal afhangen van het aantal Bestaande Obligaties dat in het Bod
zal worden ingediend gezien het vrijwillig karakter van het Bod. Nystar heeft de bedoeling om fondsen
beschikbaar te houden om de 2015 Obligaties die niet worden ingebracht in het Bod volledig terug te
betalen op de vervaldatum.
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Het resterende deel van de opbrengsten zal worden gebruikt om de investeringsuitgaven te
financieren die nodig zijn om de transformatie van Nyrstar verder te zetten via investeringsprojecten die
bestaan uit het Strategische Beoordeling van het investeringsprogramma van de Smelter-activiteiten
(‘‘SSR’’) en de Port Pirie Herontwikkeling (de ‘‘Port Pirie Herontwikkeling’’), die samen de
Transformatie vormen, het verminderen van de netto schuld (naar een beoogde Netto Schuld /
onderliggende EBITDA ratio van 2,5x), voor transactiekosten en voor bedrijfsdoeleinden van de
vennootschap.
Als gevolg van dit globaal strategisch herfinancieringsplan, wordt verwacht dat de schuldgraad van
Nyrstar aanzienlijk zal dalen op korte termijn—in lijn de vooropgestelde Netto Schuld / onderliggende
EBITDA ratio van 2,5x.
De tabel hieronder vat de financieringsbronnen van Nyrstar en het gebruik van de fondsen van het
Aanbod met Voorkeurrecht en het Aanbod van Nieuwe Obligaties samen:
Financieringsbronnen

Bedrag
(h miljoen)

Gebruik van Fondsen

Het Aanbod met Voorkeurrecht . . . .

251,6

Nieuwe Obligaties(1) . . . . . . . . . . . .

343,1

Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,3

Fondsen Strategische Beoordeling
van de Smelteractiviteiten groei
capex (over de volgende twee
jaren)(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondsen rechtstreekse bijdrage Port
Pirie Herontwikkeling(2) . . . . . . . . .
Terugkoop 2015 Obligaties(3) . . . . . .
Terugkoop 2016 Obligaties(3) . . . . . .
Kosten en overige uitgaven . . . . . . .

Totaalbronnen . . . . . . . . . . . . . . . . .

600,0

Totaal gebruik . . . . . . . . . . . . . . . .

Bedrag
(h miljoen)

200,0
68,0
220,0
100,0
12,0
600.0

Opmerkingen:
(1)

Het aanbod voor een totaal hoofdbedrag van e 350 miljoen van nieuwe 81⁄2% niet-gesubordineerde, onbevoorrechte
obligaties met vervaldatum in 2019 onder het Aanbod van Nieuwe Obligaties, die werden uitgegeven op 12 september 2014.
De Nieuwe Obligaties werden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 98,018% wat resulteert in een initiële emissiekorting van
e 6,94 miljoen.

(2)

Ongeveer e 268 miljoen van de opbrengsten is bedoeld om de programma’s van groeikapitaaluitgaven over de volgende
twee jaren te financieren, met inbegrip van e 68 miljoen van de opbrengsten om de rechtstreekse bijdrage in de Port Pirie
Herontwikkeling te financieren en e 200 miljoen van de opbrengsten is bedoeld voor investeringen in de Strategische
Beoordeling van de Smelter-activiteiten Project Portefeuille.

(3)

e 320 miljoen van de netto opbrengsten is bedoeld om: (i) alle voor een totaal hoofdbedrag van e 220 miljoen van de
uitstaande 2015 Obligaties en (ii) tot een totaal hoofdbedrag van e 100 miljoen uitstaande 2016 Obligaties van de
Vennootschap te kopen volgend op het Openbaar Overnamebod op Bestaande Obligaties. Omdat het Openbaar
Overnamebod op Bestaande Obligaties een vrijwillig openbaar overnamebod is en het afhangt van de houders of zij vrijwillig
hun uitstaande obligaties aanbieden voor een premie, is het mogelijk dat dergelijk openbaar overnamebod niet succesvol is
en Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. aanbiedingen ontvangt voor minder uitstaande obligaties dan zij wenst terug te
kopen. Nyrstar heeft de bedoeling fondsen beschikbaar te houden om de 2015 Obligaties die overblijven na het Openbaar
Overnamebod op Bestaande Obligaties volledig terug te betalen op de vervaldatum.

Op datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum kan Nyrstar niet met zekerheid alle
specifieke bestemmingen voor het saldo van de opbrengsten van het Aanbod van Nieuwe Obligaties en
het Aanbod met Voorkeurrecht voorspellen, of de bedragen die zij werkelijk zal uitgeven of toewijzen aan
specifieke bestemmingen. De bedragen en timing van werkelijke uitgaven zullen afhankelijk zijn van tal
van factoren. Het management zal aanzienlijke flexibiliteit hebben in het toepassen van het saldo van de
netto opbrengsten van het Aanbod van Nieuwe Obligaties en het Aanbod met Voorkeurrecht en mag de
toewijzing van deze opbrengsten veranderen als een gevolg van deze en andere onvoorziene
omstandigheden.
Aanvaardingsperiode
De Aanvaardingsperiode van het Bod zal beginnen op 16 september 2014 en eindigen op
29 september 2014 om 16:00 CEST.
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Aanvaardingsprocedure
Houders van Bestaande Obligaties kunnen het Bod aanvaarden (i) volgens de toepasselijke
elektronische procedures van Euroclear of Clearstream, Luxemburg, of indien niet beschikbaar (ii) door
het gebruikelijke aanvaardingsformulier dat wordt gebruikt door zijn of haar relevante financiële
tussenpersoon dan wel, wanneer niet beschikbaar, het formulier dat als Bijlage 4 bij dit Openbaar
Overnamebod Memorandum (het ‘‘Aanvaardingsformulier’’) is toegevoegd, behoorlijk ingevuld en
ondertekend in te dienen bij de Centralisatie en Betalingsagent, of enige andere financiële
tussenpersoon.
Door te voldoen aan de toepasselijke elektronische procedures van Euroclear of Clearstream,
Luxemburg of door een Aanvaardingsformulier in te dienen, wordt de betrokken houder van Bestaande
Obligaties verondersteld te verklaren en te waarborgen dat, op datum van de indiening van het
Aanvaardingsformulier en de Betaaldatum:
• hij niet gevestigd is in de Verenigde Staten en niet vanuit de Verenigde Staten deelneemt aan het
Bod noch een agent, fiduciaire of andere tussenpersoon is die handelt op een niet-discretionaire
basis voor een principaal die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten, en
• hij (i) gevestigd is in België of het Groothertogdom Luxemburg, of (ii) gevestigd is in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte en ‘‘gekwalificeerde belegger’’ is zoals
gedefinieerd onder artikel 2(1)(e) van de EU Prospectusrichtlijn of anderszins de toestemming
heeft om het Bod in zulke lidstaat te aanvaarden, en
• hij geen persoon is, en niet rechtstreeks of onrechtstreeks in eigendom is of gecontroleerd wordt
door een persoon die beoogd wordt door enige U.S. economische sancties (met inbegrip van
deze beheerd of opgelegd door het U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets
Control (OFAC), het U.S. Department of Commerce of het U.S. Department of State) of
gelijkaardige sancties opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese
Unie, België, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, of enige andere internationale or multinationale sanctionerende overheid of anderszins verboden onder de Belgische of Zwitserse
wetgeving (samen, ‘‘Sancties’’) of, gevestigd, georganiseerd, of verblijvend in een land of
territorium dat onderhevig is aan Sancties.
Indien zulke Bestaande Obligatiehouder niet in staat is om zulke verklaring te geven, moet zulke
Bestaande Obligatiehouder onmiddellijk de Centralisatie- en Betalingsagent contacteren. Voor de
doeleinden van deze paragraaf, betekent de uitdrukking ‘‘EU Prospectusrichtlijn’’ Richtlijn 2003/71/EC
(zoals gewijzigd, met inbegrip van de 2010 Wijzigende Prospectusrichtlijn, voor zover geı̈mplementeerd
in de Relevante Lidstaat) en met inbegrip van enige relevante implementerende maatregel in elke
Relevante Lidstaat, en de uitdrukking ‘‘2010 Wijzigende Prospectusrichtlijn’’ betekent Richtlijn
2010/73/EU.
Het behoorlijk ingevuld en ondertekend Aanvaardingsformulier kan gratis rechtstreeks worden
neergelegd bij de loketten van de Dealer Managers of de Centralisatie en Betalingsagent (zijnde KBC
Bank NV) voor 16:00 CEST op de laatste dag van de Aanvaardingsperiode. Onderhevig aan de
procedures van de betrokken financiële instelling, kunnen de Bestaande Obligaties waarop het
Aanvaardingsformulier betrekking heeft, geblokkeerd worden op een andere rekening. Als gevolg
daarvan kan de houder van de Bestaande Obligaties niet langer meer in staat zijn dergelijke Bestaande
Obligaties over te dragen (tenzij en tot hij of zij zijn of haar aanvaarding terugtrekt, zie ook hieronder).
Indien houders van Bestaande Obligaties ervoor kiezen hun Aanvaardingsformulier in te dienen bij
een andere financiële tussenpersoon, moeten zij navraag doen over de kosten en vergoedingen die
deze financiële tussenpersonen zouden kunnen aanrekenen en die zij zullen moeten dragen. Deze
financiële tussenpersonen moet, in elk geval en zoals het geval kan zijn, de procedure naleven
beschreven in dit Openbaar Overnamebod Memorandum. Verder zal elke houder van Bestaande
Obligaties die het Bod aanvaardt de betrokken procedures van zijn of haar financiële tussenpersoon
moeten naleven (met inbegrip, waar van toepassing, van enige blokkeringsinstructies vereist door
dergelijke financiële tussenpersoon in verband met de ingebrachte Bestaande Obligaties). Als gevolg
van zulke procedures, kan de houder van Bestaande Obligaties potentieel niet langer in staat zijn zulke
Bestaande Obligaties over te dragen (tenzij en tot hij of zij zijn of haar aanvaarding heeft teruggetrokken,
zie ook hieronder).

43

Indien de Bestaande Obligaties door twee of meerdere personen in eigendom worden gehouden,
moet het Aanvaardingformulier gezamenlijk door deze personen worden ondertekend. Indien de
Bestaande Obligaties onderworpen zijn aan vruchtgebruik moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk
ondertekend worden door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar. Indien de Bestaande Obligaties in
pand zijn gegeven, moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk worden ondertekend door de
pandgever en de pandhouder, waarbij de pandhouder uitdrukkelijk de onherroepelijke en
onvoorwaardelijke vrijgave bevestigt van de betrokken Bestaande Obligaties uit het pand. Indien de
Bestaande Obligaties op een andere wijze zijn bezwaard of onderhevig zijn aan een andere vordering of
belang, moeten alle begunstigden van zulke bezwaring, vordering of belang gezamenlijk het
Aanvaardingsformulier ondertekenen en al dergelijke begunstigden moeten onherroepelijk en
onvoorwaardelijk afstand doen van zulke bezwaring, vordering of belang met betrekking tot zulke
Bestaande Obligaties.
Houders van Bestaande Obligaties die het Bod hebben aanvaard, kunnen krachtens artikel 25, 1
van het Overnamebesluit hun aanvaarding intrekken voor het einde van de Aanvaardingsperiode, d.i.,
voor 29 september 2014 om 16:00 CEST. Dergelijke intrekking van de aanvaarding is enkel geldig indien
de betrokken houder van Bestaande Obligaties de betrokken financiële tussenpersoon bij wie zulke
houder van Bestaande Obligaties zijn of haar Aanvaardingsformulier heeft neergelegd, schriftelijk op de
hoogte brengt voor het einde van de Aanvaardingsperiode.
Elke verhoging door de Bieder van de prijs geboden in verband met het Bod zal krachtens artikel
25, 2 van het Overnamebesluit ook van toepassing zijn op houders van Bestaande Obligaties die hun
Bestaande Obligaties reeds hebben ingediend in het Bod voor dergelijke verhoging.
Ingeval van een verhoging door de Bieder van de prijs geboden in verband met het Bod voor het
einde van de Aanvaardingsperiode, zal de Aanvaardingsperiode worden verlengd krachtens artikel
35,3 van het Overnamebesluit. De houders van de Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties
reeds in het Bod hebben ingediend zullen het verschil door de Bieder worden betaald.
Betaling van de makelaarsvergoedingen door de Bieder
De Bieder mag een makelaarsvergoeding betalen in verband met de voltooiing van het Bod aan de
financiële tussenpersonen betrokken bij het Bod.
In het bijzonder mag de Bieder een vergoeding betalen aan elke financiële tussenpersoon voor haar
deelname bij het succesvol indienen van Bestaande Obligaties van houders van Bestaande Obligaties
die geen gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van artikel 2(1) van de EU Prospectusrichtlijn, in het
Bod, zowel via de toepasselijke elektronische procedures van Euroclear of Clearstream Luxemburg als
via de ingediende Aanvaardingsformulieren (de ‘‘Makelaarsvergoeding’’). De Makelaarsvergoeding
bedraagt 0,10% van de hoofdsom van Bestaande Obligaties die geldig werden ingediend door zulke
financiële tussenpersonen en werden aanvaard door de Bieder in het Bod, onderworpen aan een
maximum vergoeding van e 250 per individuele gerechtigde die zijn of haar Bestaande Obligaties
indient.
De Bieder zal de Makelaarsvergoeding enkel betalen aan zulke financiële tussenpersoon die de
Centralisatie en Betalingsagent ten laatste om 16:00 CEST op 16 september 2014 op de hoogte bracht
(i) in geval van aanvaardingen gedaan via de elektronische procedures van Euroclear of Clearstream,
Luxemburg, door een formulier in te dienen dat beschikbaar is bij de Centralisatie en Betalingsagent en
het bewijs te leveren van de geldige indiening van de betrokken aanvaarding in het Bod met vermelding
van de naam en het nummer van de betrokken deelnemer in het clearingsysteem, of (ii) ingeval van
aanbiedingen ingediend via Aanvaardingsformulieren, in de papieren indieningsbevestiging. De
Makelaarsvergoeding zal worden betaald zo snel als praktisch haalbaar na de Betaaldatum.
Ingeval van een uitbreiding van de Aanvaardingsperiode, kan de Bieder ook de periode uitbreiden
om de Makelaarsvergoeding op te eisen. De Bieder mag verdere informatie vragen van de financiële
tussenpersoon in verband met de Bestaande Obligaties ingediend in het Bod teneinde de aanspraak op
de Makelaarsvergoeding te verifiëren. De Bieder zal in alle redelijke discretie op basis van de informatie
die haar beschikbaar is gemaakt, bepalen of de voorwaarden voor de betaling van een
Makelaarsvergoeding zijn vervuld.
Houders van Bestaande Obligaties moeten er akte van nemen dat het bestaan van een mogelijke
potentiële Makelaarsvergoeding die aan zulke persoon kan worden betaald in verband met het Bod
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aanleiding kan geven tot belangenconflicten nu zulke persoon een belang kan hebben bij de
aanvaarding van het Bod om de respectievelijke Makelaarsvergoeding te ontvangen.
Personen die een Makelaarsvergoeding ontvangen zijn verplicht om hun klanten volledig te
informeren over het bestaan, de aard en het bedrag van zulke Makelaarsvergoeding zoals vereist in
overeenstemming met de wetten en regelgeving van toepassing op zulke personen, met inbegrip van
enige wetgeving, regelgeving en/of regel die de Markten in Financiële Instrumenten Richtlijn
(2014/65/EU) implementeert of anderszins van toepassing kan zijn in niet-EEA jurisdicties.
Houders van Bestaande Obligaties moeten details vragen over zulke Makelaarsvergoeding aan hun
financiële tussenpersoon en enige potentiële belangenconflicten voor hun Bestaande Obligaties in het
Bod in te dienen.
Publicatie van de resultaten van het Bod
De resultaten van het Bod (met inbegrip van het deel van 2016 Obligaties dat aanvaard is geweest in
het Bod) zullen via een persbericht worden aangekondigd en beschikbaar worden gemaakt op de
website van de Vennootschap binnen de vijf (5) Werkdagen volgend op het einde van de
Aanvaardingsperiode, d.i. 1 oktober 2014.
Betaaldatum
Betaling van de Biedprijs en de Verlopen Interest voor de ingediende Bestaande Obligaties en de
overdracht van eigendom van de ingediende Bestaande Obligaties aan de Bieder zal naar verwachting
plaatsvinden op of rond 6 oktober 2014.
Verwachte tijdstabel van het Bod
Bekendmaking van de intentie het Bod te lanceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 september 2014

Indiening van de kennisgeving van het Bod door de Bieder overeenkomstig
artikel 5 van het Overnamebesluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Bekendmaking door de FSMA overeenkomstig artikel 7 van het
Overnamebesluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Goedkeuring van het Openbaar Overnamebod Memorandum en Memorie
van Antwoord door de FSMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Publicatie van het Openbaar Overnamebod Memorandum en de Memorie
van Antwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 september 2014

Opening van de Aanvaardingsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 september 2014

Einde van de Aanvaardingsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 september 2014
om 16:00 CEST

Voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 september 2014

Bekendmaking via persbericht van de resultaten van het Bod . . . . . . . . . . . .

1 oktober 2014

Betaaldatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 oktober 2014

De Bieder mag de data en tijdstippen van het Bod en de periodes aangeduid in de tijdstabel
hierboven en doorheen het Openbaar Overnamebod Memorandum wijzigen. Wanneer de Bieder zou
beslissen om zulke data, tijdstippen of periodes te wijzigen, zal zij potentiële verkopers van Bestaande
Obligaties informeren via een publicatie in de financiële pers.
Intenties van de Bieder
De Bieder zal de Bestaande Obligaties die zij zal verwerven via het Bod aanhouden tot hun
vervaldatum en zal deze niet herverkopen. De Bieder behoudt zich evenwel het recht voor om de
Bestaande Obligaties die ze verwerft te verkopen of over te dragen aan de Vennootschap. De
Vennootschap heeft aan de Bieder te kennen gegeven dat zij in dergelijk geval de Bestaande Obligaties
niet zal herverkopen, maar hen zal aanhouden, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de
Bestaande Obligaties, tot aan hun vervaldatum of hen zal overdragen aan de betrokken agent met het
oog op hun annulering.
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FISCALITEIT
In de onderstaande paragrafen wordt een samenvatting gegeven van bepaalde belangrijke
gevolgen met betrekking tot Belgische federale inkomstenbelasting en Luxemburgse
inkomstenbelasting van een indiening van Bestaande Obligaties in het Bod. Deze samenvatting is
gebaseerd op de wetgeving, de verdragen en de interpretatie van de regelgeving die in België en in het
Groothertogdom Luxemburg op de datum van dit Openbaar Overnamebod Memorandum van kracht
zijn, die allen gewijzigd kunnen worden, met inbegrip van wijzigingen die terugwerkende kracht kunnen
hebben.
Deze samenvatting tracht niet alle belastinggevolgen van een indiening van Bestaande Obligaties
in het Aanbod weer te geven, en houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden van bepaalde
houders van Bestaande Obligaties, waarvan sommigen aan speciale regels of aan de
belastingwetgeving van een ander land dan België of het Groothertogdom Luxemburg kunnen zijn
onderworpen. Deze samenvatting bevat geen beschrijving van de wijze waarop houders van Bestaande
Obligaties waarvoor speciale regels gelden, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, instellingen
voor collectieve belegging, handelaars in effecten of valuta’s, personen die aandelen aanhouden of
zullen aanhouden in een call-putcombinatie, terugkoopverrichting, conversieverrichtingen, in
synthetische zekerheid of andere geı̈ntegreerde financiële transacties, worden belast.
Potentiële verkopers dienen hun eigen adviseurs te raadplegen over de fiscale gevolgen van een
indiening van Bestaande Obligaties in het Bod in het licht van hun bijzondere omstandigheden, inclusief
het effect van enige gewestelijke, lokale of andere nationale wetgeving.
Belgische belasting
Belgische roerende voorheffing
Het gedeelte van de betaling, ontvangen door houders van Bestaande Obligaties die Bestaande
Obligaties indienen in het Bod, dat overeenstemt met het bedrag van Verlopen Interest zal aan 25%
roerende voorheffing worden onderworpen, doch enkel voor houders van Bestaande Obligaties die hun
Bestaande Obligaties aanhouden via een zogenaamde ‘‘N-rekening’’ in het X/N clearingsysteem van de
NBB. Op elk gedeelte van de betaling gedaan aan houders van Bestaande Obligaties die kwalificeren
om hun Bestaande Obligaties aan te houden via een zogenaamde ‘‘X-rekening’’, zal geen roerende
voorheffing worden toegepast.
Belgische inkomstenbelastingen en belasting van meer- en minderwaarden
Ten behoeve van deze samenvatting is een Belgische inwoner een natuurlijk persoon die aan de
Belgische personenbelasting is onderworpen (i.e., een inwoner van België die zijn woonplaats of de
zetel van zijn fortuin in België heeft of een aan een inwoner gelijkgestelde persoon in de zin van Belgisch
fiscaal recht), een vennootschap die aan de Belgische vennootschapsbelasting is onderworpen
(i.e., een entiteit die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting, of haar zetel van bestuur of
beheer in België heeft), een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (‘‘OFP’s’’), i.e. een
Belgisch pensioenfonds opgericht onder de vorm van een OFP in de zin van artikel 8 van de Wet van 27
oktober 2006 of een rechtspersoon die aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen (i.e., een
andere rechtspersoon dan een vennootschap die aan de Belgische vennootschapsbelasting is
onderworpen en die haarmaatschappelijke zetel, voornaamste inrichting, of haar zetel van bestuur of
beheer in België heeft). Een niet-inwoner is een persoon die geen Belgisch inwoner is.
Belgische inwoners natuurlijke personen
Voor Belgische inwoners natuurlijke personen die Bestaande Obligaties aanhouden voor
privédoeleinden, bevrijdt de betaling van de hierboven vermelde 25% aan roerende voorheffing hen
volledig van de personenbelasting die op het gedeelte van de ontvangen betaling dat overeenstemt met
de Verlopen Interest verschuldigd is.
Ze kunnen er desalniettemin voor kiezen om dat bedrag aan interest in hun aangifte in de
personenbelasting aan te geven.
In dergelijk geval, wordt de interest betaling normaal gesproken belast aan 25% roerende
voorheffing. Indien de interest betaling werd aangegeven, kan de door de NBB ingehouden roerende
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voorheffing worden verrekend en mogelijks worden terugbetaald in geval deze de verschuldigde
personenbelasting overschrijdt.
Elke meerwaarde gerealiseerd door Belgische inwoners natuurlijke personen bij de aanbieding van
Bestaande Obligaties in het Bod zijn in principe vrijgesteld van belasting, tenzij deze Bestaande
Obligaties aangehouden worden voor professionele doeleinden of indien de meerwaarde werd
gerealiseerd buiten het kader van het normale beheer van het privévermogen van die natuurlijke
persoon. Anderzijds zal elke (eventuele) gerealiseerde minderwaarde door een natuurlijk persoon die
de Bestaande Obligaties aanhoudt voor niet-professionele doeleinden niet fiscaal aftrekbaar zijn.
Belgische ingezeten vennootschappen
Houders van Bestaande Obligaties, welke Belgische ingezeten vennootschappen zijn, worden
onderworpen aan Belgische vennootschapsbelasting op de Verlopen Interest alsook op elke
gerealiseerde meerwaarde op de indiening van Bestaande Obligaties in het Bod.
(Eventuele) minderwaarden zijn in principe fiscaal aftrekbaar.
Belgische OFP’s
Voor OFP’s is het interest inkomen in principe vrijgesteld van belasting en, bijgevolg, zou het
gedeelte van de ontvangen betaling dat overeenstemt met de Verlopen Interest vrijgesteld zijn van
belasting. Indien enige roerende voorheffing zou ingehouden zijn aan de bron (omdat de Bestaande
Obligaties niet via een X-rekening worden aangehouden), kan deze verrekend worden met de
verschuldigde vennootschapsbelasting, onder bepaalde voorwaarden, en kan deze worden
terugbetaald voor zover de roerende voorheffing de verschuldigde vennootschapsbelasting
overschrijdt.
Elke door dergelijke OFP gerealiseerde meerwaarde op de indiening van Bestaande Obligaties in
het Bod is in de regel vrijgesteld van inkomstenbelasting. Anderzijds zal elke (eventuele) gerealiseerde
minderwaarde niet fiscaal aftrekbaar zijn.
Andere in België gevestigde rechtspersonen onderworpen aan Belgische rechtspersonenbelasting
Voor belastingbetalers onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting voor
rechtspersonen in België, stelt de aan de bron ingehouden Belgische roerende voorheffing op het
bedrag van Verlopen Interest hen in principe volkomen vrij van hun inkomstenbelastingsplicht. Indien
geen roerende voorheffing werd ingehouden aan de bron (omdat de desbetreffende in België
gevestigde rechtspersoon de Bestaande Obligaties aanhoudt via een X-rekening), is deze zelf
gehouden om het bedrag aan roerende voorheffing op de Verlopen Interest te betalen.
Voor dergelijke houders van Bestaande Obligaties, is elke gerealiseerde meerwaarde op de
overdracht van de Bestaande Obligaties in de regel vrijgesteld van Belgische inkomstenbelasting.
Anderzijds, zal elke (eventuele) gerealiseerde minderwaarde niet fiscaal aftrekbaar zijn.
Niet-inwoners
Houders van Bestaande Obligaties die niet-inwoners zijn van België voor Belgische fiscale
doeleinden, die de Bestaande Obligaties niet aan via een Belgische inrichting aanhouden en die niet
hebben geı̈nvesteerd in de Bestaande Obligaties via een professionele activiteit in België, zullen geen
inkomstenbelasting ondergaan of verschuldigd zijn (behalve in het geval, in de vorm van een roerende
voorheffing, indien de Bestaande Obligaties niet via een X-rekening worden aangehouden) door de
loutere overdracht van de Bestaande Obligaties.
Belgische taks op de beursverrichtingen
De overdracht van Bestaande Obligaties in België zal onderworpen worden aan een taks op de
beursverrichtingen in België indien de overdracht plaatsvindt in België via een professionele
tussenpersoon. Het toepasselijk tarief voor dergelijke secundaire verkopen en aankopen is 0,09%. De
belasting is afzonderlijk verschuldigd door elke partij bij elke dergelijke transactie, i.e. de verkoper
(overdrager) en de koper (overnemer), beiden ingehouden door de professionele tussenpersoon. Het
bedrag van de taks op de beursverrichtingen is, echter, beperkt tot maximum e 650 per transactie per
partij.
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Er is geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd op verrichtingen waaraan de volgende
personen partij zijn, voor zover ze voor eigen rekening handelen (i) professionele tussenpersonen, zoals
beschreven in artikel 2, 9 en 10 van de Belgische wet van 2 augustus 2002;
(ii) verzekeringsmaatschappijen beschreven in artikel 2, §1 van de Belgische wet van 9 juli 1975;
(iii) instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoeld in artikel 2, 1 van de Belgische wet van 27
oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
(iv) instellingen voor collectieve belegging; en (v) niet-inwoners die aan de financiële tussenpersoon in
België een attest afleveren, waarin bevestigd wordt dat zij niet-inwoner zijn.
Echter, de Bieder zal elke Belgische taks op de beursverrichtingen dragen verschuldigd door de
houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties indienen bij de Bieder in het kader van
dit Bod.
Luxemburgse belasting
Belasting van niet-inwoners houders van Bestaande Obligaties
Luxemburgse niet-inwoners die Bestaande Obligaties aanhouden (hetzij een vennootschap of
natuurlijk persoon), die dergelijke Bestaande Obligaties niet aanhouden via een vaste inrichting of een
permanente vertegenwoordiger verblijvend in Luxemburg zullen niet onderworpen zijn aan de belasting
op meerwaarden bij verkoop van de Bestaande Obligaties in Luxemburg.
Belasting van inwoners houders van Bestaande Obligaties
De houder van Bestaande Obligaties is een Luxemburgse inwoner vennootschap
Elke meerwaarde bij de verkoop van de Bestaande Obligaties gerealiseerd door een Luxemburgse
vennootschap die de Bestaande Obligaties indient in het Bod zal volledig belastbaar zijn aan het tarief
van 29,22% (belastingtarief van toepassing in 2014 voor vennootschappen gevestigd in Luxemburg).
De houder van Bestaande Obligaties is een Luxemburgse inwoner natuurlijke persoon
Elke meerwaarde bij de verkoop van Bestaande Obligaties gerealiseerd binnen een periode van zes
maanden volgend op de verwerving of onderschrijving van de obligaties zullen worden behandeld als
een ‘‘speculatieve meerwaarde’’. Dergelijke speculatieve meerwaarde zal volledig onderworpen worden
aan inkomstenbelasting aan het normaal progressief tarief.
Tarieven van inkomstenbelasting zijn progressief en variëren van 0% tot 40%. Een 7% aanvullende
belasting voor werkloosheidsfonds is van toepassing op de verschuldigde inkomstenbelasting
(gezamelijke tarief is dus 42,8%). Deze aanvullende belasting voor tewerkstelling bedraagt 9% voor
belastingbetalers natuurlijke personen met een belastbaar jaarlijks inkomen van meer dan e 150.000
(e 300.000 voor echtgenoten of gezamenlijk belastbare samenwonenden) (gezamenlijk tarief is dus
43,6%).
Echter, elke meerwaarde bij de verkoop van de obligaties gerealiseerd na de houdperiode van zes
maanden volgend op de verwerving of onderschrijving van de Bestaande Obligaties is niet belastbaar
voor een Luxemburgse inwoner natuurlijk persoon.
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INFORMATIE OPGENOMEN DOOR VERWIJZING
De geconsolideerde jaarrekeningen van Nyrstar voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2014 en
het boekjaar eindigend op 31 december 2013 (met inbegrip van het verslag van de commissaris
daarover) maken deel uit door verwijzing van dit Openbaar Overnamebod Memorandum. De informatie
die alzo door verwijzing werd geı̈ncorporeerd maakt een integraal deel uit van het Openbaar
Overnamebod Memorandum, behalve dat een staat in een document dat door verwijzing is
geı̈ncorporeerd zal gewijzigd worden of vervangen worden voor het doel van dit Openbaar
Overnamebod Memorandum in de mate dat een staat in dit Openbaar Overnamebod Memorandum
zulke vorige staten wijzigt of vervangt (hetzij uitdrukkelijk, bij implicatie of anders). Een dergelijke staat
die zo gewijzigd of vervangen wordt maakt, behoudens zo gewijzigd of vervangen, geen deel uit van dit
Openbaar Overnamebod Memorandum.
De tabel hieronder bepaalt de relevante pagina’s van de Vennootschap haar tussentijds rapport
voor de maanden eindigend op 30 juni 2014 die door verwijzing in dit Openbaar Overnamebod
Memorandum zijn geı̈ncorporeerd:
Tussentijdse verkort geconsolideerde winst-en verliesrekening . . . . . . . . . . . .
Tussentijdse verkort geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat . . . . . .
Tussentijdse verkort geconsolideerde staten van financiële positie . . . . . . . . .
Tussentijdse verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
Tussentijds verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toelichtigen bij de tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekeningen . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

2
3
4
5
6
7 - 17

De tabel hieronder bepaalt de relevante pagina’s van de Vennootschap haar jaarverslag voor het
boekjaar dat eindigt op 31 December 2013 die door verwijzing in dit Openbaar Overnamebod
Memorandum zijn geı̈ncorporeerd:
Corporate governance verklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geconsolideerde winst-en verliesrekening . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat . . . . . . . . . . . . .
Geconsolideerde staten van financiële positie . . . . . . . . . . . . . . .
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen . . . . . .
Geconsolideerd kasstroomoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening . . . . . . . . . . . . .
Verslag van de commissaris bij de geconsolideerde jaarrekening .
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Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

76 - 92
124
125
126 - 127
128 - 129
130
132 - 201
202 - 204

Informatie die niet is vermeld in de tabel hierboven maar is ingesloten in het document dat is
geı̈ncorporeerd door verwijzing werd enkel ten informatieve titel gegeven. De documenten
geı̈ncorporeerd door verwijzing zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap
(www.nyrstar.com), alsook op de website van de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu).
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BIJLAGE 1: BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE 2015 OBLIGATIES
De uitgifte van de 5,5 procent vastrentende obligaties die op 9 april 2015 vervallen voor een
minimaal bedrag van e100.000.000 (de ‘‘Obligaties’’, een begrip dat, tenzij anders aangeduid, in deze
Voorwaarden ook enige Bijkomende Obligaties omvat) werd (behalve wat enige Bijkomende Obligaties
betreft) goedgekeurd ingevolge een beslissing van de raad van bestuur van Nyrstar NV (de ‘‘Emittent’’),
genomen op 11 maart 2010. De uitgiftedatum van de Obligaties zal 9 april 2010 zijn (de
‘‘Uitgiftedatum’’).
De Obligaties worden uitgegeven onderworpen aan en met het voordeel van een
domiciliëringsagentovereenkomst van 23 maart 2010 gesloten tussen de Emittent en KBC Bank NV
handelend als domiciliëringsagent (de ‘‘Agent’’ of de ‘‘Domiciliëringsagent’’, welke begrippen ook
elke opvolger als Agent/Domiciliëringsagent onder de Agentovereenkomst behelzen) (deze
overeenkomst zoals gewijzigd en/of aangevuld en/of gecoördineerd van tijd tot tijd, de
‘‘Agentovereenkomst’’). De bepalingen van deze Voorwaarden bevatten samenvattingen van, en zijn
onderworpen aan, de gedetailleerde bepalingen van de Agentovereenkomst. Kopieën van de
Agentovereenkomst zijn tijdens gewone kantooruren beschikbaar ter inzage op het specifiek
aangeduide kantoor van de Agent. Het specifiek aangeduide kantoor van de Agent is gelegen in de
Havenlaan 12, 1080 Brussel. De Obligatiehouders zijn gebonden door en worden geacht kennis te
hebben genomen van alle bepalingen van de Agentovereenkomst die op hen van toepassing zijn.
Op 23 maart 2010 werd een noteringsovereenkomst gesloten tussen de Emittent en KBL European
Private Bankers S.A. handelend als noteringsagent (de ‘‘Noteringsagent’’) in verband met de notering
van de Obligaties op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en hun toelating tot de verhandeling
op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg.
Een vereffeningsovereenkomst (de ‘‘Vereffeningsovereenkomst’’) werd op of rond 23 maart 2010
gesloten tussen de Emittent, de Nationale Bank van België en de Agent in verband met de vereffening
van de Obligaties.
Wat volgt vormt de tekst van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties (de ‘‘Bepalingen en
Voorwaarden’’), met uitzondering van de cursieve paragrafen die als aanvullende informatie dienen te
worden gelezen. Verwijzingen hierin naar ‘‘Voorwaarde’’ verwijzen naar de genummerde paragrafen
hierna, tenzij de context anders vereist.
1

Vorm, Nominale Waarde en Statuut

1.1 Vorm
De Obligaties worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 468 van het
Belgische Wetboek van Vennootschappen en kunnen niet in fysieke vorm worden geleverd. De
Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door boekingen in de registers van het
vereffeningsysteem beheerd door de Nationale Bank van België (de ‘‘NBB’’) of enige opvolger
ervan (het ‘‘NBB Systeem’’). De Obligaties kunnen door de houders ervan gehouden worden via
deelnemers aan het NBB Systeem, met inbegrip van Euroclear en Clearstream, Luxemburg en via
andere financiële tussenpersonen die op hun beurt de Obligaties houden via Euroclear en
Clearstream, Luxemburg, of andere deelnemers aan het NBB Systeem. De Obligaties worden voor
vereffening aanvaard via het NBB Systeem en zijn dienovereenkomstig onderworpen aan de
toepasselijke Belgische vereffeningsregelgeving, met inbegrip van de Belgische Wet van 6
augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, diens uitvoerende Koninklijke
Besluiten van 26 mei 1994 en 14 juni 1994 en de regels van het NBB Systeem en diens bijlagen,
zoals van tijd tot tijd uitgegeven of gewijzigd door de NBB (de wetten, besluiten en regels vermeld in
deze Voorwaarde worden hierna de ‘‘NBB Systeem Regulering’’ genoemd). De eigendom van de
Obligaties gaat over door rekeningoverdracht. De Obligaties mogen niet worden geruild voor
obligaties in toondervorm.
Indien de Obligaties op enig ogenblik worden overgedragen naar een ander vereffeningssysteem
dat het NBB Systeem vervangt, ingevolge het verdwijnen van het NBB Systeem, de sluiting van het
NBB Systeem voor een periode van meer dan 14 dagen (andere dan wettelijke feestdagen) of
anderszins, dan zullen deze bepalingen mutatis mutandis toepassing vinden op dergelijk
opvolgend vereffeningssysteem en de beheerder van het opvolgende vereffeningssysteem of enig
bijkomend vereffeningssysteem en de beheerder van het bijkomende opvolgende
vereffeningssysteem.
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1.2 Nominale waarde
De Obligaties zullen een nominale waarde hebben van e1.000 (de ‘‘Hoofdsom’’).
1.3 Statuut
De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet achtergestelde en niet gewaarborgde
verplichtingen van de Emittent en hebben en behouden te allen tijde een gelijkwaardige rang (pari
passu) die naar verhouding is, zonder enig onderling voorrecht en op gelijkwaardige wijze met alle
andere bestaande en toekomstige niet gewaarborgde en niet achtergestelde verplichtingen van de
Emittent, behalve, in geval van insolventie, waar uitzondering gemaakt wordt voor die
verplichtingen die bevoorrecht kunnen zijn krachtens wettelijke bepalingen die dwingend en van
algemene toepassing zijn.
2

Definities
Voor de doeleinden van deze Voorwaarden:
‘‘Aandeelhouders’’ betekent de houders van Gewone Aandelen;
‘‘Belangrijke Dochtervennootschap’’ betekent elke Dochtervennootschap van de Emittent
waarvan de totale activa of inkomsten 5 procent of meer vertegenwoordigen van de
geconsolideerde totale inkomsten of geconsolideerde totale activa (al naargelang het geval) van de
Emittent en diens geconsolideerde Dochtervennootschappen;
‘‘Belastingen’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 7;
‘‘Berekeningsagent’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Bericht van Vervroegde Terugbetaling’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in
Voorwaarde 5.3.2;
‘‘Bijkomende Obligaties’’ betekent enige bijkomende Obligaties uitgegeven krachtens
Voorwaarde 12 en die geconsolideerd worden en één enkele reeks vormen met de dan uitstaande
Obligaties;
‘‘Buitengewoon Besluit’’ betekent elk besluit van de Obligatiehouders van een of meer reeksen
aangenomen overeenkomstig artikel 568 en volgende van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen;
‘‘Clearstream, Luxemburg’’ betekent Clearstream Banking, société anonyme;
Een ‘‘Controlewijziging’’ vindt plaats indien door enige persoon een aanbod wordt gedaan aan
alle (of wezenlijk alle) Aandeelhouders of alle (of wezenlijk alle) zulke Aandeelhouders, andere dan
de bieder en/of enige partijen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in artikel 3, §1,
5 van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of enige wijziging of
verandering ervan) met de bieder, om alle of een meerderheid van het uitgegeven gewone
aandelenkapitaal van de Emittent te verwerven en indien (na afsluiting van de biedperiode van
dergelijk bod en na aankondiging van de definitieve resultaten van dergelijk bod en nadat dergelijk
bod onvoorwaardelijk geworden is in al haar aspecten) de bieder Gewone Aandelen of andere
stemrechten van de Emittent heeft verworven of, na de publicatie van de resultaten van zulk bod
door de bieder, zal verwerven, ingevolge en na beëindiging van, zulk bod, zodat deze het recht
heeft om meer dan 50 procent van de stemmen uit te brengen die normaal gezien uitgebracht
mogen worden op een stemming op een algemene vergadering van de Emittent, waarbij de datum
waarop de Controlewijziging geacht wordt te hebben plaatsgevonden, de datum van publicatie
door de bieder zal zijn van de resultaten van het betreffende bod (en ter verduidelijking vóór enige
heropening van het bod overeenkomstig artikel 42 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april
2007 op de openbare overnamebiedingen);
‘‘Controlewijzigingsbesluiten’’ betekent een of meerdere besluiten naar behoren genomen,
goedgekeurd of aangenomen op een algemene vergadering van Aandeelhouders van de Emittent
die de bepalingen van Voorwaarde 5.3.1 goedkeuren;
De ‘‘Controlewijzigingsperiode’’ begint te lopen op de datum van een Controlewijziging en zal 45
dagen na de datum van de Controlewijziging eindigen (welke periode verlengd zal worden na de
voltrekking van een Controlewijziging van de Emittent zolang enig Ratingkantoor publiek heeft
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aangekondigd binnen de periode die 45 dagen na de datum van de Controlewijziging eindigt dat
het een Ratingverlaging overweegt, met dien verstande dat de Controlewijzigingsperiode niet
langer zal lopen dan 45 dagen na de publieke aankondiging van dergelijke overweging);
‘‘Dochtervennootschap’’ betekent, op elk gegeven ogenblik, een vennootschap of andere entiteit
die dan rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door, of waarvan meer dan 50 procent
van het uitgegeven kapitaal (of enig equivalent) aangehouden wordt door de Emittent en/of een of
meer van diens respectieve Dochtervennootschappen. Voor deze doeleinden betekent voor een
vennootschap die ‘‘gecontroleerd’’ wordt door een andere, dat de andere (zij het rechtstreeks of
onrechtstreeks en zij het door eigendom van kapitaal, bezit van stemrechten, contractueel of op
enige andere wijze) de macht heeft om alle of een meerderheid van de leden van de raad van
bestuur of enig ander bestuursorgaan van die vennootschap te benoemen en/of te ontslaan of op
andere wijze de controle heeft over het beheer en het beleid van die vennootschap of de macht
heeft om dit te controleren, met dien verstande dat, om alle twijfel te vermijden, een joint venture
vennootschap waarover een Persoon geen rechtstreekse of onrechtstreekse controle heeft, voor de
doeleinden van deze Voorwaarden geen Dochtervennootschap van die Persoon zal zijn;
‘‘EUR’’, ‘‘euro’’ of ‘‘g’’ betekent de munteenheid ingevoerd bij aanvang van de derde fase van de
Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, zoals gewijzigd;
‘‘Euroclear’’ betekent Euroclear Bank SA/NV;
‘‘Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in
Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Gewone Aandelen’’ betekent de volledig volgestorte gewone aandelen in het maatschappelijk
kapitaal van de Emittent;
‘‘Hoofdsom’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.2;
‘‘Interestbetaaldag’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 4;
‘‘Interestperiode’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 4;
‘‘NBB’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.1;
‘‘NBB Systeem’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.1;
‘‘NBB Systeem Regulering’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.1;
‘‘Niet-Rechthebbende Belegger’’ betekent elke Obligatiehouder die geen Rechthebbende
Belegger is;
‘‘Obligatiehouder’’ betekent, met betrekking tot enige Obligatie, de persoon die er recht op heeft
overeenkomstig de NBB Systeem Regulering;
Een ‘‘Persoon’’ omvat elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap, firma, maatschap,
joint venture, onderneming, vereniging, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, organisatie, trust, staat of overheidsrechtelijke of administratieve
instantie (in alle gevallen al of niet een afzonderlijke juridische entiteit zijnde);
‘‘Putdatum’’ is de veertiende TARGET Werkdag na het verstrijken van de Put Uitoefenperiode;
‘‘Put Uitoefenbericht’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Put Uitoefenperiode’’ betekent de periode die begint op de datum van de Gebeurtenis voor
Vervroegde Terugbetaling en eindigt 60 kalenderdagen na deze Gebeurtenis voor Vervroegde
Terugbetaling, of, indien later, 60 kalenderdagen na de datum waarop een Bericht van Vervroegde
Terugbetaling aan de Obligatiehouders is gegeven zoals voorgeschreven door Voorwaarde 5.3.2;
‘‘Put Terugbetaalbedrag’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Ratingkantoor’’ betekent Standard & Poor’s Rating Services, een afdeling van The McGraw-Hill
Companies, Inc., Fitch, Inc. of Moody’s Investors Service, Inc. en hun respectievelijke opvolgers en
rechtsverkrijgers;
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‘‘Ratingverlaging’’ betekent elke verlaging van de rating van de Emittent door een Ratingkantoor
(tenzij de Emittent redelijkerwijs aantoont dat dergelijke verlaging niet het gevolg is van een
Controlewijziging);
‘‘Rechthebbende Belegger’’ betekent die personen die Obligatiehouders zijn en naar wie
verwezen wordt in artikel 4 van het Belgische Koninklijke Besluit van 26 mei 1994 over de inhouding
en de vergoeding van de roerende voorheffing ter uitvoering van de Belgische Wet van 6 augustus
1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten en die Obligaties houden op een
vrijgestelde rekening (i.e. een zogenaamde ‘‘X-Rekening’’) in het NBB Systeem;
‘‘Relevante Datum’’ betekent, met betrekking tot enige Obligatie, het latere tijdstip van:
(i)

de eerste vervaldag van de desbetreffende betaling; en

(ii)

indien een bedrag van het verschuldigde geldbedrag ten onrechte ingehouden of geweigerd
wordt, de datum waarop de volledige betaling van het uitstaande bedrag uitgevoerd wordt of
(indien vroeger) de datum waarop door de Emittent overeenkomstig Voorwaarde 13 op
behoorlijke wijze kennis wordt gegeven aan de Obligatiehouders dat dergelijke betaling zal
plaatsvinden, met dien verstande dat deze betaling daadwerkelijk uitgevoerd wordt zoals
omschreven in deze Voorwaarden;

‘‘Relevante Schuld’’ betekent elke Schuld die in de vorm is van of vertegenwoordigd wordt door
enige obligatie, schuldinstrument, schuldbrief, schuldeffect, leenkapitaal of certificaat die
momenteel genoteerd, gequoteerd is of verhandeld wordt, of waarvan de emittent de intentie heeft
om dit te noteren, quoteren of verhandelen, op enige beurs of effectenmarkt (met inbegrip van,
zonder beperking tot, enige over-the-counter markt) en die een oorspronkelijke looptijd heeft van
meer dan één jaar vanaf de datum van uitgifte;
‘‘Schuld’’ betekent elke huidige of toekomstige schuld (als hoofdsom, premie, interest of andere
bedragen) voor of met betrekking tot (i) geleend geld, (ii) schulden onder of met betrekking tot enig
accept of acceptkrediet of (iii) enige schuldinstrumenten, obligaties, schuldbrieven, schuldeffecten,
aandeelhouderslening, leenkapitaal, depositocertificaten, handelspapieren of andere effecten of
instrumenten die aangeboden, uitgegeven of verdeeld worden door middel van een openbare
aanbieding, private plaatsing, acquisitievergoeding of op andere wijze en uitgegeven in geld of
geheel of gedeeltelijk voor een niet-geldelijke tegenprestatie;
‘‘TARGET Werkdag’’ betekent een dag (ander dan een zaterdag of zondag) waarop het TARGET
Systeem operationeel is voor de vereffening van betalingen in euro;
‘‘TARGET Systeem’’ betekent het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement
Express Transfer (TARGET 2) systeem, of elke opvolger daarvan;
‘‘Ultieme Datum’’ betekent 30 juni 2010;
‘‘Vervaldag’’ betekent 9 april 2015;
‘‘Wanprestatie’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 8;
‘‘Werkdag’’ betekent, met betrekking tot enige plaats, een dag (ander dan een zaterdag of zondag)
waarop commerciële banken en buitenlandse valutamarkten op die plaats open zijn; en
‘‘Zekerheid’’ betekent elke hypotheek, last, pandrecht, retentierecht of andere zekerheid, met
inbegrip van, maar zonder beperking tot, eender wat analoog is aan het voorgaande volgens het
recht van enige jurisdictie.
Verwijzingen naar enige wet of regelgeving of enige bepaling uit enige wet of regelgeving wordt
geacht ook te verwijzen naar elke wettelijke wijziging of verandering daarvan of elk wettelijk
instrument, beschikking of regelgeving ter uitvoering daarvan of van dergelijke wijziging of
verandering.
3

Negatieve Zekerheid
Zolang enige Obligatie uitstaand blijft, zal de Emittent geen Zekerheid vestigen of laten
voortbestaan, en zal de Emittent ervoor instaan dat geen Belangrijke Dochtervennootschap dit zal
doen, op of met betrekking tot het geheel of een deel van diens huidige of toekomstige bedrijf,
onderneming, activa of inkomsten (met inbegrip van enig niet opgevraagd kapitaal), als zekerheid
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voor enige Relevante Schuld, of enige garantie of waarborg toekennen met betrekking tot enige
Relevante Schuld, tenzij, tegelijkertijd of daaraan voorafgaand, de verplichtingen van de Emittent
onder de Obligaties ofwel (a) gelijkwaardig en naar verhouding daarmee worden gewaarborgd, of
(b) het voordeel genieten van dergelijke andere Zekerheid, garantie of waarborg die niet wezenlijk
minder gunstig zal zijn voor de Obligatiehouders.
4

Interest

4.1 Interestvoet en Interestbetaaldagen
Elke Obligatie draagt interest vanaf (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum aan een interestvoet van
5,5% per jaar berekend door verwijzing naar haar Hoofdsom en dergelijk interestbedrag is jaarlijks
betaalbaar na vervallen termijn op 9 april van elk jaar (elk een ‘‘Interestbetaaldag’’), beginnende
met de Interestbetaaldag die valt op 9 april 2011.
‘‘Interestperiode’’ betekent de periode beginnend op (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum en
eindigend op (maar met uitsluiting van) de eerste Interestbetaaldag en elke opeenvolgende periode
beginnend op (en met inbegrip van) een Interestbetaaldag en eindigend op (maar met uitsluiting
van) de eerstvolgende Interestbetaaldag.
Wanneer interest moet worden berekend met betrekking tot enige periode die korter is dan een
Interestperiode, zal deze berekend worden op basis van (i) het werkelijk aantal dagen in de
desbetreffende periode van (en met inbegrip van) de eerste dag van dergelijke periode tot (maar
met uitsluiting van) de datum waarop deze verschuldigd wordt gedeeld door (ii) het werkelijk aantal
dagen van (en met inbegrip van) de onmiddellijk voorafgaande Interestbetaaldag (of, indien er geen
is, de Uitgiftedatum) tot (en met uitsluiting van) de eerstvolgende Interestbetaaldag.
4.2 Aanwas van interest
Elke Obligatie zal ophouden interest te dragen vanaf en met inbegrip van haar vervaldag voor
terugbetaling ervan, tenzij de betaling van de hoofdsom ten onrechte ingehouden of geweigerd
werd of tenzij een andere wanprestatie is begaan met betrekking tot de betaling, in welk geval de
interest zal blijven oplopen aan de interestvoet bepaald in Voorwaarde 4.1 (zowel voor als na
vonnis) tot op de dag waarop alle tot op die dag verschuldigde sommen met betrekking tot
dergelijke Obligatie ontvangen worden door of voor rekening van de betrokken Obligatiehouder.
5

Terugbetaling, Aankoop en Vernietiging

5.1 Finale terugbetaling
Tenzij reeds vroeger aangekocht en vernietigd of terugbetaald, zoals hierin voorzien, zullen de
Obligaties worden terugbetaald aan hun Hoofdsom op de Vervaldag. De Obligaties kunnen enkel
naar keuze van de Emittent vóór de Vervaldag worden terugbetaald overeenkomstig Voorwaarde
5.2 en 5.3.
5.2 Terugbetaling om fiscale redenen
De Obligaties kunnen naar keuze van de Emittent geheel, maar niet gedeeltelijk, worden
terugbetaald, met voorafgaande kennisgeving aan de Obligatiehouders van niet minder dan 30 en
niet meer dan 60 dagen overeenkomstig Voorwaarde 13 (welke kennisgeving onherroepelijk zal
zijn), aan hun Hoofdsom, samen met de (eventuele) interest aangegroeid tot op de datum
vastgesteld voor terugbetaling, indien:
(i)

de Emittent verplicht is of dit zal worden om bijkomende bedragen te betalen zoals voorzien in
of waarnaar verwezen wordt in Voorwaarde 7 (Belastingen) ten gevolge van enige verandering
in, of wijziging aan de wetten, verdragen of regelgeving van België of enige politieke subdivisie
of enige overheid daarvan of daarin met de bevoegdheid belasting te heffen, of enige
verandering in de toepassing of officiële interpretatie van deze wetten, verdragen of
regelgeving, welke verandering of wijziging in werking treedt op of na de Uitgiftedatum; en

(ii) dergelijke verplichting niet vermeden kan worden door de Emittent door redelijke maatregelen
te treffen die hem ter beschikking staan,
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met dien verstande dat geen dergelijke kennisgeving van terugbetaling mag gebeuren eerder dan
90 dagen voor de vroegste datum waarop de Emittent verplicht zou zijn om deze bijkomende
bedragen te betalen indien een betaling met betrekking tot de Obligaties dan verschuldigd zou zijn.
Voorafgaand aan de publicatie van een bericht van terugbetaling overeenkomstig deze paragraaf
dient de Emittent het volgende af te geven, of ervoor zorgen dat dit afgegeven wordt, aan de
Domiciliëringsagent:
(x) een certificaat ondertekend door twee bestuurders (of gemachtigde senior kaderleden) van de
Emittent, dat verklaart dat de Emittent gerechtigd is om dergelijke terugbetaling te doen en dat
een uiteenzetting van de feiten biedt die aantoont dat de opschortende voorwaarden
verbonden aan het recht van de Emittent om aldus terug te betalen, vervuld zijn; en
(y) een opinie van onafhankelijke juridische adviseurs met een erkende reputatie in die zin dat de
Emittent verplicht is of wordt om dergelijke bijkomende sommen te betalen als gevolg van
dergelijke verandering of wijziging.
Bij het verstrijken van een dergelijke kennisgevingstermijn waarvan hierboven sprake, zal de
Emittent verplicht zijn om de Obligaties terug te betalen waarnaar deze kennisgeving verwijst
overeenkomstig de relevante subparagrafen van deze Voorwaarde 5.2.
In het geval dat het bericht van terugbetaling van de Obligaties onder deze Voorwaarde gegeven
wordt, moeten de Obligaties worden terugbetaald op de datum aangegeven in dergelijk bericht
overeenkomstig deze Voorwaarde.
5.3 Terugbetaling naar Keuze van de Obligatiehouders
5.3.1 Bij Controlewijziging
In het geval dat:
(A) zich een Controlewijziging van de Emittent voordoet wanneer de Emittent geen rating
heeft; of
(B) zich een Controlewijziging van de Emittent voordoet wanneer de Emittent een rating
heeft en binnen de Controlewijzigingsperiode een Ratingverlaging plaatsvindt met
betrekking tot de Emittent,
zowel (A) als (B) een ‘‘Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling’’), dan zal elke
Obligatiehouder het recht hebben om van de Emittent te eisen zijn Obligatie op de Putdatum
terug te betalen aan het Put Terugbetaalbedrag. Om dit recht uit te oefenen moet de
betrokken Obligatiehouder aan de Emittent met een kopie aan het specifiek aangeduide
kantoor van de Agent een behoorlijk ingevulde en ondertekende kennisgeving van
uitoefening bezorgen in de vorm gehecht aan dit Prospectus als Bijlage III of nu voorlopig
verkrijgbaar bij het specifiek aangeduide kantoor van de Agent (een ‘‘Put Uitoefenbericht’’),
op elk ogenblik tijdens de Put Uitoefenperiode.
Betaling met betrekking tot elke dergelijke Obligatie dient te worden gedaan door
overschrijving naar een rekening in euro gehouden bij een bank in een stad waarin banken
toegang hebben tot het TARGET Systeem zoals bepaald door de betrokken Obligatiehouder
in het relevante Put Uitoefenbericht.
Een Put Uitoefenbericht, eens afgeleverd, is onherroepelijk en de Emittent zal alle Obligaties
die het voorwerp uitmaken van de afgeleverde Put Uitoefenberichten zoals voormeld op de
Putdatum terugbetalen.
Indien als gevolg van deze Voorwaarde 5.3.1 houders van de Obligaties Put
Uitoefenberichten indienen voor ten minste 85% van de totale hoofdsom van de dan
uitstaande Obligaties, kan de Emittent met een voorafgaande kennisgeving aan de
Obligatiehouders van niet minder dan 15 noch meer dan 30 dagen overeenkomstig artikel 13
(Kennisgevingen) (welke kennisgeving onherroepelijk zal zijn en de datum vastgesteld voor
terugbetaling zal aanduiden) alle, maar niet enkel sommige, dan uitstaande Obligaties
terugbetalen aan het Put Terugbetaalbedrag. De betaling met betrekking tot elke dergelijke
Obligatie dient te gebeuren zoals hierboven bepaald.
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Voor de doeleinden van deze Voorwaarde:
betekent ‘‘Berekeningsagent’’ KBC Bank NV of zulke andere toonaangevende beleggings-,
zaken- of handelsbank die van tijd tot tijd kan worden aangesteld door de Emittent voor
doeleinden van de berekening van het Put Terugbetaalbedrag, waarvan kennisgegeven
wordt aan de Obligatiehouders overeenkomstig Voorwaarde 13 (Kennisgevingen);
betekent ‘‘Put Terugbetaalbedrag’’ een bedrag per Obligatie gelijk aan de Hoofdsom plus
enige aangegroeide maar niet betaalde interest op dergelijke Obligatie op (maar met
uitsluiting van) de relevante terugbetaaldatum (zoals berekend door de Berekeningsagent
naar eigen en absolute goeddunken);
5.3.2 Bericht van Vervroegde Terugbetaling
Binnen de 14 kalenderdagen na een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling dient de
Emittent hiervan overeenkomstig Voorwaarde 13 (Kennisgevingen) kennis te geven aan de
Obligatiehouders (een ‘‘Bericht van Vervroegde Terugbetaling’’). Het Bericht van vervroegde
Terugbetaling dient een verklaring te bevatten die de Obligatiehouders informeert over hun
aanspraak om hun rechten uit te oefenen om de terugbetaling van hun Obligaties te eisen
overeenkomstig Voorwaarde 5.3.1.
Het Bericht van Vervroegde Terugbetaling dient ook nader te bepalen:
(i)

voor zoveel als toegestaan onder toepasselijk recht, alle voor Obligatiehouders
belangrijke informatie betreffende de Controlewijziging;

(ii) de laatste dag van de Put Uitoefenperiode;
(iii) de Putdatum; en;
(iv) het Put Terugbetaalbedrag.
De Agent is niet verplicht om op te volgen of, of enige stappen te ondernemen om, zich te
vergewissen of zich een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling of enige gebeurtenis die
kan leiden tot een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling heeft voorgedaan of zich kan
voordoen en zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn tegenover Obligatiehouders of
enige andere persoon voor enig verlies als gevolg van enig falen zijnentwege om dit te doen.
5.3.3 Indien de Controlewijzingsbesluiten niet worden goedgekeurd
Indien ten laatste op de Ultieme Datum:
de Controlewijzigingsbesluiten niet genomen, goedgekeurd of aangenomen zijn op een
algemene vergadering van de Aandeelhouders van de Emittent; of
de Controlewijzigingsbesluiten niet behoorlijk neergelegd zijn ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel;
dan wordt de op de Obligaties te betalen interestvoet verhoogd met 0,50% per jaar, met
ingang vanaf de Interestperiode die begint op de eerste Interestbetaaldag na de Ultieme
Datum.
5.4 Aankoop
Onder voorbehoud van enige vereisten (zo die er zijn) van enige beurs waarop de Obligaties
toegelaten kunnen zijn tot notering en verhandeling op het relevante ogenblik en onder voorbehoud
van naleving van de toepasselijke wetgeving en regelgeving, kan de Emittent of enige
Dochtervennootschap van de Emittent te allen tijde Obligaties op de open markt of anderszins
aankopen tegen elke prijs.
5.5 Vernietiging
Obligaties aangekocht door de Emittent of een van diens Dochtervennootschappen kunnen
worden gehouden of doorverkocht naar keuze van de Emittent of de betrokken
Dochtervennootschap, of overgedragen worden aan de Agent ter vernietiging.
5.6 Meerdere Kennisgevingen
Indien meer dan een kennisgeving van terugbetaling wordt gegeven krachtens deze Voorwaarde
zal de eerst afgegeven kennisgeving voorrang hebben.
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6

Betalingen

6.1 Betalingsmethode
Onverminderd artikel 474 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen dienen alle betalingen
van hoofdsommen, premies of interest met betrekking tot de Obligaties te gebeuren via de Agent en
het NBB Systeem overeenkomstig de NBB Systeem Regulering. De betalingsverplichtingen van de
Emittent onder de Obligaties zullen worden gekweten door betaling aan de Agent met betrekking
tot elk bedrag aldus betaald.
6.2 Betalingen
Elke betaling met betrekking tot de Obligaties overeenkomstig Voorwaarde 6.1 zal worden
uitgevoerd door middel van een overschrijving naar een rekening in euro gehouden door de
begunstigde bij een bank in een stad waarin banken toegang hebben tot het TARGET Systeem.
6.3 Betalingen onderworpen aan fiscale wetgeving
Alle betalingen met betrekking tot hoofdsom en interest van de Obligaties zijn in alle gevallen
onderworpen aan enige toepasselijke fiscale of andere wetgeving en regelgeving, maar
onverminderd de bepalingen van Voorwaarde 7.
6.4 Agenten etc.
De Emittent behoudt zich onder de Agentovereenkomst (en overeenkomstig de bepalingen
daarvan) het recht voor om te allen tijde de aanstelling van de Agent te veranderen of te beëindigen
en om bijkomende of andere agenten aan te stellen, met dien verstande dat het (i) een
hoofdbetaalagent zal behouden, (ii) een domiciliëringsagent zal behouden en de
domiciliëringsagent zal altijd een deelnemer aan het NBB Systeem zijn en (iii) indien vereist, een
bijkomende betaalagent zal aanstellen, van tijd tot tijd met een specifiek aangeduid kantoor in een
lidstaat van de Europese Unie die niet verplicht zal zijn belasting in te houden of af te trekken
overeenkomstig de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de raad van 3 juni 2003 betreffende
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling of enige andere EU
Richtlijn die de conclusies implementeert van de zitting van de Raad ECOFIN van 26-27 november
2000 op de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden of enige andere internationale
overeenkomst, wet of regelgeving die dergelijke Richtlijn implementeert of naleeft, of
geı̈ntroduceerd heeft om eraan te voldoen. Elke wijziging in Agent of diens specifiek aangeduide
kantoren dient dadelijk door de Emittent ter kennis van de Obligatiehouders worden gebracht
overeenkomstig Voorwaarde 13.
6.5 Geen Kosten
De Agent mag geen kosten of commissie maken of opleggen aan een Obligatiehouder in verband
met enige betaling met betrekking tot de Obligaties.
6.6 Breukdelen
Indien bij het uitvoeren van betalingen aan Obligatiehouders de relevante betaling geen bedrag
betreft dat een geheel veelvoud is van de kleinste eenheid van de relevante munteenheid waarin
dergelijke betaling dient te geschieden, wordt dergelijke betaling afgerond naar beneden tot op de
meest dichtbij zijnde eenheid.
6.7 Niet-Werkdagen
Indien enige betaaldag met betrekking tot de Obligaties geen TARGET Werkdag is, zal de houder
geen recht op betaling hebben tot op de eerstvolgende Werkdag, tenzij het daardoor in de
volgende kalendermaand zou vallen, in welk geval het vervroegd dient te worden naar de
onmiddellijk voorafgaande Werkdag, noch op enige interest of andere som met betrekking tot zulke
uitgestelde of vervroegde betaling. Voor de doeleinden van de berekening van het onder de
Obligaties te betalen interestbedrag zal de Interestbetaaldag niet worden aangepast.
7

Belastingen
Alle betalingen van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent met betrekking tot
de Obligaties zullen worden gedaan zonder voorheffing of aftrek voor, of op rekening van, enige
huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van eender welke
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aard (‘‘Belastingen’’), opgelegd, geheven, ingevorderd, afgehouden of aangeslagen door of in
voor rekening van het Koninkrijk België of enige politieke subdivisie of enige overheid daarin of
daarvan die de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, tenzij dergelijke voorheffing of aftrek van
de Belastingen bij wet is voorgeschreven. In dat geval zal de Emittent die bijkomende bedragen
betalen die tot gevolg hebben dat de Obligatiehouders na dergelijke voorheffing of aftrek die
bedragen ontvangen, die zij zouden hebben ontvangen alsof dergelijke voorheffing of aftrek niet
voorgeschreven was, met als uitzondering dat dergelijke bijkomende bedragen niet betaalbaar
zullen zijn met betrekking tot enige Obligatie:
(i)

Andere band: aan een Obligatiehouder die voor dergelijke Belastingen aansprakelijk is met
betrekking tot zulke Obligaties omdat hij een andere band met het Koninkrijk België heeft dan
het louter aanhouden van de Obligaties; of

(ii) Niet-Rechthebbende Belegger: aan een Obligatiehouder, die op het ogenblik van de uitgifte
van de Obligaties geen Rechthebbende Belegger was of aan een Obligatiehouder die wel een
dergelijke Rechthebbende Belegger was op het ogenblik van de uitgifte van de Obligaties,
maar om redenen onder controle van de Obligatiehouder, ofwel ophield een Rechthebbende
Belegger te zijn of, op enig relevant ogenblik op of na de uitgifte van de Obligaties, op andere
wijze niet voldeed aan enige andere voorwaarde voor de vrijstelling van Belgische roerende
voorheffing overeenkomstig de Belgische Wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties
met bepaalde effecten; of
(iii) Omzetting in effecten op naam: aan een Obligatiehouder die voor dergelijke Belastingen
aansprakelijk is omdat de Obligaties op zijn/haar verzoek werden omgezet in Obligaties op
naam en niet langer vereffend konden worden via het NBB Systeem.
Alle betalingen van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent met betrekking tot
de Obligaties die binnen het toepassingsgebied vallen van de Richtlijn 2003/48/EG van de
Europese Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rentebetaling of enige andere internationale overeenkomst, wet of regelgeving die deze
Richtlijn implementeert of naleeft, of geı̈ntroduceerd heeft om eraan te voldoen, zullen waar
toepasselijk gedaan worden na aftrek van de roerende voorheffing waarnaar in die Richtlijn
verwezen wordt (en ter vermijding van twijfel zal noch de Emittent noch enige andere Persoon
verplicht zijn bijkomende bedragen te betalen of de Obligatiehouder anderszins te compenseren
voor de vermindering van enig bedrag ontvangen door een Obligatiehouder ten gevolge van
dergelijke aftrek).
8

Wanprestaties
Indien een van de volgende situaties (elk een ‘‘Wanprestatie’’) zich voordoet en voortduurt, dan
kan enige Obligatiehouder, na consultatie met de Agent (zonder dat enige aansprakelijkheid
voortvloeit voor de Agent uit dergelijke consultatie) en per schriftelijke kennisgeving aan de Agent
op diens specifiek aangeduide kantoor (met een kopie aan de Emittent op diens maatschappelijke
zetel), enige Obligaties gehouden door dergelijke Obligatiehouder onmiddellijk verschuldigd en
terugbetaalbaar verklaren aan hun Hoofdsom samen met de eventuele aangegroeide interest
(indien die er is) tot op de dag van betaling, zonder verdere vormvereisten:
(i)

Niet-betaling: de Emittent is in gebreke de hoofdsom van of premie of interest op enige van de
Obligaties te betalen wanneer deze verschuldigd zijn en blijft in gebreke gedurende een
periode van 7 kalenderdagen in het geval van een hoofdsom of premie en 14 kalenderdagen in
het geval van interest; of

(ii) Schending van andere verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen: de Emittent voert
één of meer verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen onder de Obligaties of de
Agentovereenkomst niet uit of leeft deze niet na, welke wanprestatie niet hersteld kan worden
of, indien herstelbaar, niet wordt hersteld binnen 30 kalenderdagen (of dergelijke langere
periode die de Agent kan toestaan) nadat kennisgeving van dergelijke wanprestatie is gegeven
aan de Emittent door enige Obligatiehouder; of
(iii) Cross-Default van Emittent of Belangrijke Dochtervennootschap: behalve waar het bestaan of
de afdwingbaarheid van de relevante verbintenissen te goeder trouw betwist worden in de
geschikte procedures,
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(a) enige andere huidige of toekomstige Schuld van de Emittent (of een van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen) voor of in verband met geleende of opgehaalde gelden wordt
verschuldigd en betaalbaar vóór diens vastgestelde vervaldag wegens een wanprestatie
(hoe ook omschreven); of
(b) enige dergelijke Schuld wordt niet betaald wanneer die verschuldigd is of, al naargelang
het geval, binnen enige toepasselijke gratieperiode; of
(c) de Emittent of enige van diens Belangrijke Dochtervennootschappen is in gebreke enig
door hem/haar te betalen bedrag te betalen , dat door hem/haar verschuldigd is onder
enige huidige of toekomstige garantie voor, of waarborg met betrekking tot, enige
geleende of opgehaalde gelden, of is, al naargelang het geval, in gebreke dit te doen
binnen enige toepasselijke gratieperiode,
met dien verstande dat het totale bedrag van de relevante Schuld, garanties en waarborgen in
verband waarmee een of meer van de hierboven in deze paragraaf vermelde gebeurtenissen
zich hebben voorgedaan en blijfven voortduren, gelijk is of meer bedraagt dan e25.000.000 of
een equivalent daarvan; of
(iv) Tenuitvoerleggingsprocedures: een inbeslagname, beslaglegging of uitvoering wordt
opgelegd, doorgezet of afgedwongen op of tegen de eigendom, activa of inkomsten van de
Emittent of een van diens Belangrijke Dochtervennootschappen met een totale waarde van ten
minste e25.000.000 of een equivalent daarvan en wordt niet gekweten of opgeschort binnen
60 kalenderdagen; of
(v) Uitwinnen van Zekerheden: enige hypotheek, last, pandrecht, retentierecht of andere
bezwaring, tegenwoordig of toekomstig, gecreëerd of overgenomen door de Emittent of enige
van diens Belangrijke Dochtervennootschappen met betrekking tot enige van zijn eigendom of
activa voor een bedrag op het relevante ogenblik van ten minste e25.000.000 of een equivalent
daarvan wordt afdwingbaar en enige stap wordt ondernomen om dit af te dwingen (met
inbegrip van de inbezitname of de aanstelling van een curator, manager of andere gelijkaardige
persoon), tenzij indien dergelijke uitvoering stopgezet wordt binnen 60 kalenderdagen of het
voorwerp is geworden van een geschil te goeder trouw; of
(vi) Insolventie etc:
(a) de Emittent of een van diens Belangrijke Dochtervennootschappen is failliet of verkeert in
de onmogelijkheid diens schulden te betalen wanneer zij verschuldigd worden; of
(b) een wettelijk beheerder of vereffenaar van de Emittent of een van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen of het geheel of enig deel van de onderneming, activa en
inkomsten van de Emittent of een van diens Belangrijke Dochtervennootschappen wordt
aangesteld (of een aanvraag daartoe werd ingediend), behalve voor doeleinden van een
niet-deficitaire vereffening van een Belangrijke Dochtervennootschap; of
(c) de Emittent of enige van diens Belangrijke Dochtervennootschappen stopt betalingen van
alle of een belangrijk deel (of een bepaald type) van diens schulden schort deze op of
kondigt diens intentie daartoe aan; of
(d) de Emittent of enige van diens Belangrijke Dochtervennootschappen (in elk geval om
redenen van feitelijke of verwachte financiële moeilijkheden) vat onderhandelingen aan
met een of meer van diens schuldeisers met het oog op het uitstellen, herschikken of
anders aanpassen van enige Schuld, stelt een algemene overdracht voor of voert deze
door of sluit een regeling of concordaat af met of ten voordele van de relevante
schuldeisers met betrekking tot enige schuld of een moratorium wordt uitgesproken of
treedt in werking met betrekking tot alle of enige schuld van de Emittent; of
(vii) In gebreke zijn actie te ondernemen etc.: elke handeling, voorwaarde of zaak die op enig
ogenblik moet worden gesteld, vervuld of gedaan om:
(a) de Emittent in staat te stellen om rechtmatig diens verplichtingen onder en met betrekking
tot de Obligaties aan te gaan, diens rechten daaronder uit te oefenen, en diens
verplichtingen daaronder uit te voeren en na te leven;
(b) te verzekeren dat die verplichtingen wettelijk, geldig, bindend en afdwingbaar zijn; en
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(c) de Obligaties tot toelaatbaar bewijs te maken in de rechtbanken van het Koninkrijk België
wordt niet gesteld, vervuld of gedaan; of
(viii) Onwettelijkheid: het is of wordt onwettelijk voor de Emittent om enige van zijn verplichtingen
onder of met betrekking tot de Obligaties uit te voeren of na te leven; of
(ix) Vereffening: een bevelschrift wordt opgesteld of een effectief besluit werd genomen
betreffende de vereffening of de ontbinding van de Emittent of een van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen, of de Emittent of enige van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen zet alle of wezenlijk al zijn zaken of activiteiten stop of dreigt deze
stop te zetten, behalve voor de doeleinden van en gevolgd door een sanering, concentratie,
reorganisatie, fusie of consolidatie op niet-deficitaire wijze; of
(x) Gelijkaardige gebeurtenissen: enige gebeurtenis die naar het recht van enige relevante
jurisdictie een gelijkaardig effect heeft als een van de gebeurtenissen waarnaar in paragraaf
(iii) tot (ix) verwezen wordt.
9

Verplichtingen
De Emittent zal:
(a) de Controlewijzigingsbesluiten ter stemming aan de aandeelhouders voorleggen tijdens een
algemene vergadering van Aandeelhouders van de Emittent die niet later dan op 30 juni 2010
gehouden zal worden en, indien deze besluiten dan worden goedgekeurd, een kopie van de
besluiten neerleggen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel;
(b) te allen tijde de notering van de Obligaties aanhouden op een gereglementeerde markt binnen
de Europese Economische Ruimte en de noteringregels van dergelijke markt naleven; en
(c) ervoor zorgen dat hij niet gedomicilieerd of gevestigd is of in het algemeen onderworpen wordt
aan de belastingsbevoegdheid van enige andere jurisdictie dan België, tenzij het daarna niet
verplicht zou zijn om belastingen voor te heffen of af te trekken overeenkomstig de dan van
kracht zijnde wetten of regelgeving om voor, of op rekening van, enige huidige of toekomstige
belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van gelijk welke aard opgelegd of
geheven door of voor rekening van dergelijke jurisdictie of enige politieke subdivisie daarvan of
daarin met de bevoegdheid om te belasten met betrekking tot enige betaling op of met
betrekking tot de Obligaties die op substantiële wijze verschillen van diegenen die werden
opgelegd of geheven door de Belgische belastingsautoriteit.

10 Verjaring
Betalingsvorderingen tegen de Emittent met betrekking tot de Obligaties zullen verjaren en nietig
worden tenzij ingesteld binnen de 10 jaar (met betrekking tot de hoofdsom) of 5 jaar (met betrekking
tot interest) vanaf de toepasselijke Relevante Datum met betrekking tot zulke betaling.
Vorderingen met betrekking tot alle andere bedragen die betaalbaar zijn met betrekking tot de
Obligaties zullen verjaren en nietig worden tenzij ingesteld binnen de 10 jaar na de vervaldag van de
betaling ervan.
11 Vergaderingen van Obligatiehouders en Wijziging
11.1 Vergaderingen van Obligatiehouders
Overeenkomstig artikel 568 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen kunnen
vergaderingen van Obligatiehouders worden bijeengeroepen om bepaalde aangelegenheden met
betrekking tot de Obligaties van een of meer reeksen te behandelen, met inbegrip van de wijziging
van bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden. De aangelegenheden waarvoor het Belgische
Wetboek van vennootschappen toelaat een Buitengewoon Besluit te nemen, omvatten de
aanvaarding, wijziging of vrijgave van zekerheden, het uitstel, vermindering of andere wijziging van
interestbetalingen, het uitstel, de opschorting of andere wijziging van hoofdsommen, de ruil van
Obligaties voor aandelen, de goedkeuring van voorzorgsmaatregelen van gemeenschappelijk
belang en de benoeming van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de
Obligatiehouders.
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Een vergadering van Obligatiehouders kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissaris van de Emittent. De raad van bestuur van de Emittent is verplicht een vergadering van
de Obligatiehouders bijeen te roepen op verzoek van Obligatiehouders die minstens een vijfde van
de uitstaande Obligaties houden. De oproepingen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en in dagbladen overeenkomstig de regels beschreven in het Belgische Wetboek van
vennootschappen. Het vereiste quorum zal een of meer Obligatiehouders zijn die ten minste de
helft van de uitstaande Obligaties houden; indien dergelijke quorum niet aanwezig is, zal een
tweede vergadering worden bijeengeroepen waar geen quorumvereiste geldt. De goedkeuring van
Buitengewone Besluiten vereist een meerderheid van 75%. Indien echter de Obligatiehouders die
voor een Buitengewoon Besluit stemmen minder dan een derde van de uitstaande Obligaties
vertegenwoordigen, zal het Buitengewoon Besluit onderworpen worden aan de goedkeuring door
het hof van beroep. De bovenstaande quorum- en bijzondere meerderheidsvereisten zijn niet van
toepassing op Buitengewone Besluiten die de goedkeuring tot doel hebben van
voorzorgsmaatregelen van gemeenschappelijk belang of de benoeming van een
gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de Obligatiehouders.
Op behoorlijke wijze goedgekeurde Buitengewone Besluiten behoorlijk aangenomen
overeenkomstig deze bepalingen zullen alle Obligatiehouders binden, ongeacht of zij aanwezig zijn
op de vergadering en of zij al dan niet voor dergelijk besluit gestemd hebben.
11.2 Wijziging
De Obligaties en deze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden zonder de toestemming van de
Obligatiehouders om een klaarblijkelijke vergissing recht te zetten. Daarenboven kunnen de
partijen tot de Agentovereenkomst overeenkomen enige bepaling hiervan te wijzigen, maar de
Emittent mag met elke dergelijke wijziging niet instemmen zonder de toestemming van de
Obligatiehouders, tenzij het een vormelijkheid betreft, van gering belang is of van technische aard
is, het gedaan wordt om een klaarblijkelijke vergissing recht te zetten of het naar de mening van
dergelijke partijen niet wezenlijk nadelig is voor de belangen van de Obligatiehouders.
11.3 Aandeelhoudersvergaderingen en Informatierechten
De Obligatiehouders hebben het recht om alle algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
Emittent bij te wonen overeenkomstig artikel 537 van het Belgische Wetboek van
vennootschappen, en zij zullen het recht hebben om enige documenten te ontvangen en na te
kijken die hen moeten worden overgemaakt of vrijgegeven overeenkomstig het Belgische Wetboek
van vennootschappen. De Obligatiehouders die een algemene aandeelhoudersvergadering
bijwonen, zullen enkel een raadgevende stem hebben.
12 Bijkomende Uitgiftes
De Emittent kan van tijd tot tijd zonder de toestemming van de Obligatiehouders bijkomende
obligaties, schuldinstrumenten of schuldeffecten creëren en uitgeven waaraan ofwel in al hun
aspecten dezelfde voorwaarden verbonden zijn als aan de uitstaande obligaties,
schuldinstrumenten of schuldeffecten van eender welke reeks (met inbegrip van de Obligaties)
ofwel in al hun aspecten, met uitzondering van de eerste betaling van interest erop en zodanig dat
dergelijke bijkomende uitgifte geconsolideerd wordt en een enkele reeks vormt met de uitstaande
obligaties, schuldinstrumenten of schuldeffecten van eender welke reeks (met inbegrip van de
Obligaties) of tegen die voorwaarden met betrekking tot interest, premie, terugbetaling en andere
zoals de Emittent zou kunnen bepalen op het ogenblik van uitgifte. In dat geval zullen de
Obligatiehouders die Obligaties van dezelfde reeksen houden één enkele vergadering van
Obligatiehouders vormen.
13 Kennisgevingen
Kennisgevingen aan de Obligatiehouders zullen geldig zijn (i) indien zij afgeleverd worden door of
voor rekening van de Emittent aan het NBB Systeem ter mededeling door deze laatste aan de
deelnemers aan het NBB Systeem en (ii) indien zij gepubliceerd worden in twee toonaangevende
dagbladen met algemene verspreiding in het Koninkrijk België (waarbij verwacht wordt dat dit
L’Echo en De Tijd zullen zijn). Elke dergelijke kennisgeving zal geacht worden te zijn gegeven op de
latere datum van (i) zeven dagen na diens aflevering aan het NBB Systeem en (ii) de publicatie van
het recentste dagblad dat dergelijke kennisgeving bevat.
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Zolang de Obligaties genoteerd zijn op de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en indien de
regels van die beurs dit vereisen, dienen alle kennisgevingen met betrekking tot de Obligaties ook
gepubliceerd worden ofwel in een toonaangevend dagblad in Luxemburg (waarbij verwacht wordt
dat dit de Luxemburger Wort is) ofwel op de website van de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu).
De Emittent dient eveneens te verzekeren dat alle kennisgevingen naar behoren gepubliceerd
worden op een manier die de regels en regelgeving naleeft van enige effectenbeurs of andere
relevante instantie waarop de Obligaties voorlopig genoteerd zijn. Elke dergelijke kennisgeving
dient geacht te worden te zijn gegeven op de datum van dergelijke publicatie of, indien de publicatie
in meer dan een krant of op meer dan een wijze vereist is, op de datum van de eerste dergelijke
publicatie in alle vereiste dagbladen of op elke vereiste wijze.
Naast de bovengenoemde mededelingen en publicaties dient met betrekking tot kennisgevingen
voor een vergadering van Obligatiehouders elke bijeenroeping plaats te vinden overeenkomstig
artikel 570 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, door middel van een aankondiging
die ten minste vijftien dagen vóór de vergadering dient geplaatst te worden in het Belgisch
Staatsblad en in een dagblad met nationale verspreiding. Besluiten die aan de vergadering zullen
worden voorgelegd, moeten beschreven staan in de oproeping.
14 Toepasselijk Recht en Bevoegdheid
14.1 Toepasselijk Recht
De Obligaties en alle buitencontractuele verplichtingen die voortkomen uit of in verband staan met
de Obligaties worden beheerst door en geı̈nterpreteerd naar Belgisch recht.
14.2 Bevoegdheid
De rechtscolleges van Brussel, België, zullen over de exclusieve bevoegdheid beschikken om
enige geschillen te beslechten die voortkomen uit of in verband staan met de Obligaties en
dienovereenkomstig dienen ook elk rechtsgeding of procedure tussen een Obligatiehouder en de
Emittent voortkomend uit of in verband met de Agentovereenkomst of de Obligaties voor deze
rechtscolleges te worden gebracht.

A-13

BIJLAGE 2: BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE 2016 OBLIGATIES
De uitgifte van de 5,375 procent vastrentende obligaties die op 11 mei 2016 vervallen voor een
minimaal bedrag van e 150.000.000 (de ‘‘Obligaties’’, een begrip dat, tenzij anders aangeduid, in deze
Voorwaarden ook enige Bijkomende Obligaties omvat) werd (behalve wat enige Bijkomende Obligaties
betreft) goedgekeurd ingevolge een beslissing van de raad van bestuur van Nyrstar NV (de ‘‘Emittent’’),
genomen op 26 april 2011. De uitgiftedatum van de Obligaties zal 11 mei 2011 zijn (de ‘‘Uitgiftedatum’’).
De Obligaties worden uitgegeven onderworpen aan en met het voordeel van een
domiciliëringsagentovereenkomst van 27 april 2011 gesloten tussen de Emittent en KBC Bank NV
handelend als domiciliëringsagent (de ‘‘Agent’’ of de ‘‘Domiciliëringsagent’’, welke begrippen ook
elke opvolger als Agent/Domiciliëringsagent onder de Agentovereenkomst behelzen) (deze
overeenkomst zoals gewijzigd en/of aangevuld en/of gecoördineerd van tijd tot tijd, de
‘‘Agentovereenkomst’’). De bepalingen van deze Voorwaarden bevatten samenvattingen van, en zijn
onderworpen aan, de gedetailleerde bepalingen van de Agentovereenkomst. Kopieën van de
Agentovereenkomst zijn tijdens gewone kantooruren beschikbaar ter inzage op het specifiek
aangeduide kantoor van de Agent. Het specifiek aangeduide kantoor van de Agent is gelegen in de
Havenlaan 2, 1080 Brussel. De Obligatiehouders zijn gebonden door en worden geacht kennis te
hebben genomen van alle bepalingen van de Agentovereenkomst die op hen van toepassing zijn.
Op 27 april 2011 werd een noteringsovereenkomst gesloten tussen de Emittent en KBL European
Private Bankers S.A. handelend als noteringsagent (de ‘‘Noteringsagent’’) in verband met de notering
van de Obligaties op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en hun toelating tot de verhandeling
op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg.
Op of rond 27 april 2011 zal een vereffeningsovereenkomst (de ‘‘Vereffeningsovereenkomst’’)
gesloten worden tussen de Emittent, de Nationale Bank van België en de Agent in verband met de
vereffening van de Obligaties.
Wat volgt vormt de tekst van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties (de ‘‘Bepalingen en
Voorwaarden’’), met uitzondering van de cursieve paragrafen die als aanvullende informatie dienen te
worden gelezen. Verwijzingen hierin naar ‘‘Voorwaarde’’ verwijzen naar de genummerde paragrafen
hierna, tenzij de context anders vereist.
1

Vorm, Nominale Waarde en Statuut

1.1 Vorm
De Obligaties worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 468 van het
Belgische Wetboek van Vennootschappen en kunnen niet in fysieke vorm worden geleverd. De
Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door boekingen in de registers van het
vereffeningsysteem beheerd door de Nationale Bank van België (de ‘‘NBB’’) of enige opvolger
ervan (het ‘‘NBB Systeem’’). De Obligaties kunnen door de houders ervan gehouden worden via
deelnemers aan het NBB Systeem, met inbegrip van Euroclear en Clearstream, Luxemburg en via
andere financiële tussenpersonen die op hun beurt de Obligaties houden via Euroclear en
Clearstream, Luxemburg, of andere deelnemers aan het NBB Systeem. De Obligaties worden voor
vereffening aanvaard via het NBB Systeem en zijn dienovereenkomstig onderworpen aan de
toepasselijke Belgische vereffeningsregelgeving, met inbegrip van de Belgische Wet van 6
augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, diens uitvoerende Koninklijke
Besluiten van 26 mei 1994 en 14 juni 1994 en de regels van het NBB Systeem en diens bijlagen,
zoals van tijd tot tijd uitgegeven of gewijzigd door de NBB (de wetten, besluiten en regels vermeld in
deze Voorwaarde worden hierna de ‘‘NBB Systeem Regulering’’ genoemd). De eigendom van de
Obligaties gaat over door rekeningoverdracht. De Obligaties mogen niet worden geruild voor
obligaties in toondervorm.
Indien de Obligaties op enig ogenblik worden overgedragen naar een ander vereffeningssysteem
dat het NBB Systeem vervangt, ingevolge het verdwijnen van het NBB Systeem, de sluiting van het
NBB Systeem voor een periode van meer dan 14 dagen (andere dan wettelijke feestdagen) of
anderszins, dan zullen deze bepalingen mutatis mutandis toepassing vinden op dergelijk
opvolgend vereffeningssysteem en de beheerder van het opvolgende vereffeningssysteem of enig
bijkomend vereffeningssysteem en de beheerder van het bijkomende opvolgende
vereffeningssysteem.
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1.2 Nominale waarde
De Obligaties zullen een nominale waarde hebben van e 1.000 elk (de ‘‘Hoofdsom’’).
1.3 Statuut
De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet achtergestelde en niet gewaarborgde
verplichtingen van de Emittent en hebben en behouden te allen tijde een gelijkwaardige rang (pari
passu) die naar verhouding is, zonder enig onderling voorrecht en op gelijkwaardige wijze met alle
andere bestaande en toekomstige niet gewaarborgde en niet achtergestelde verplichtingen van de
Emittent, behalve, in geval van insolventie, waar uitzondering gemaakt wordt voor die
verplichtingen die bevoorrecht kunnen zijn krachtens wettelijke bepalingen die dwingend en van
algemene toepassing zijn.
2

Definities
Voor de doeleinden van deze Voorwaarden:
‘‘Aandeelhouders’’ betekent de houders van Gewone Aandelen;
‘‘Belangrijke Dochtervennootschap’’ betekent elke Dochtervennootschap van de Emittent
waarvan de totale activa of inkomsten 5 procent of meer vertegenwoordigen van de
geconsolideerde totale inkomsten of geconsolideerde totale activa (al naargelang het geval) van de
Emittent en diens geconsolideerde Dochtervennootschappen;
‘‘Belastingen’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 7;
‘‘Berekeningsagent’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Bericht van Vervroegde Terugbetaling’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in
Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Bijkomende Obligaties’’ betekent enige bijkomende Obligaties uitgegeven krachtens
Voorwaarde 12 en die geconsolideerd worden en één enkele reeks vormen met de dan uitstaande
Obligaties;
‘‘Buitengewoon Besluit’’ betekent elk besluit van de Obligatiehouders van een of meer reeksen
aangenomen overeenkomstig artikel 568 en volgende van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen;
‘‘Clearstream, Luxemburg’’ betekent Clearstream Banking, société anonyme;
Een ‘‘Controlewijziging’’ vindt plaats indien door enige persoon een aanbod wordt gedaan aan
alle (of wezenlijk alle) Aandeelhouders of alle (of wezenlijk alle) zulke Aandeelhouders, andere dan
de bieder en/of enige partijen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 5
van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of enige wijziging of
verandering ervan) met de bieder, om alle of een meerderheid van het uitgegeven gewone
aandelenkapitaal van de Emittent te verwerven en indien (na afsluiting van de biedperiode van
dergelijk bod en na aankondiging van de definitieve resultaten van dergelijk bod en nadat dergelijk
bod onvoorwaardelijk geworden is in al haar aspecten) de bieder Gewone Aandelen of andere
stemrechten van de Emittent heeft verworven of, na de publicatie van de resultaten van zulk bod
door de bieder, zal verwerven, ingevolge en na beëindiging van, zulk bod, zodat deze het recht
heeft om meer dan 50 procent van de stemmen uit te brengen die normaal gezien uitgebracht
mogen worden op een stemming op een algemene vergadering van de Emittent, waarbij de datum
waarop de Controlewijziging geacht wordt te hebben plaatsgevonden, de datum van publicatie
door de bieder zal zijn van de resultaten van het betreffende bod (en ter verduidelijking vóór enige
heropening van het bod overeenkomstig artikel 42 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april
2007 op de openbare overnamebiedingen);
‘‘Controlewijziging Besluiten’’ betekent een of meerdere besluiten naar behoren genomen,
goedgekeurd of aangenomen op een algemene vergadering van Aandeelhouders van de Emittent
die de bepalingen van Voorwaarde 5.3.1 goedkeuren;
De ‘‘Controlewijzigingsperiode’’ begint te lopen op de datum van een Controlewijziging en zal 45
dagen na de datum van de Controlewijziging eindigen (welke periode verlengd zal worden na de
voltrekking van een Controlewijziging van de Emittent zolang enig Ratingkantoor publiek heeft
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aangekondigd binnen de periode die 45 dagen na de datum van de Controlewijziging eindigt dat
het een Ratingverlaging overweegt, met dien verstande dat de Controlewijzigingsperiode niet
langer zal lopen dan 45 dagen na de publieke aankondiging van dergelijke overweging);
‘‘Dochtervennootschap’’ betekent, op elk gegeven ogenblik, een vennootschap of andere entiteit
die dan rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door, of waarvan meer dan 50 procent
van het uitgegeven kapitaal (of enig equivalent) aangehouden wordt door de Emittent en/of een of
meer van diens respectieve Dochtervennootschappen. Voor deze doeleinden betekent voor een
vennootschap die ‘‘gecontroleerd’’ wordt door een andere, dat de andere (zij het rechtstreeks of
onrechtstreeks en zij het door eigendom van kapitaal, bezit van stemrechten, contractueel of op
enige andere wijze) de macht heeft om alle of een meerderheid van de leden van de raad van
bestuur of enig ander bestuursorgaan van die vennootschap te benoemen en/of te ontslaan of op
andere wijze de controle heeft over het beheer en het beleid van die vennootschap of de macht
heeft om dit te controleren, met dien verstande dat, om alle twijfel te vermijden, een joint venture
vennootschap waarover een Persoon geen rechtstreekse of onrechtstreekse controle heeft, voor de
doeleinden van deze Voorwaarden geen Dochtervennootschap van die Persoon zal zijn;
‘‘EUR’’, ‘‘Euro’’ of ‘‘g’’ betekent de munteenheid ingevoerd bij aanvang van de derde fase van de
Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, zoals gewijzigd;
‘‘Euroclear’’ betekent Euroclear Bank SA/NV;
‘‘Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in
Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Gewone Aandelen’’ betekent de volledig volgestorte gewone aandelen in het maatschappelijk
kapitaal van de Emittent;
‘‘Hoofdsom’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.2;
‘‘Interestbetaaldag’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 4;
‘‘Interestperiode’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 4;
‘‘NBB’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.1;
‘‘NBB Systeem’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.1;
‘‘NBB Systeem Regulering’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 1.1;
‘‘Niet-Rechthebbende Belegger’’ betekent elke Obligatiehouder die geen Rechthebbende
Belegger is;
‘‘Obligatiehouder’’ betekent, met betrekking tot enige Obligatie, de persoon die er recht op heeft
overeenkomstig de NBB Systeem Regulering;
Een ‘‘Persoon’’ omvat elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap, firma, maatschap,
joint venture, onderneming, vereniging, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, organisatie, trust, staat of overheidsrechtelijke of administratieve
instantie (in alle gevallen al of niet een afzonderlijke juridische entiteit zijnde);
‘‘Putdatum’’ is de veertiende TARGET Werkdag na het verstrijken van de Put Uitoefenperiode;
‘‘Put Uitoefenbericht’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Put Uitoefenperiode’’ betekent de periode die begint op de datum van de Gebeurtenis voor
Vervroegde Terugbetaling en eindigt 60 kalenderdagen na deze Gebeurtenis voor Vervroegde
Terugbetaling, of, indien later, 60 kalenderdagen na de datum waarop een Bericht van Vervroegde
Terugbetaling aan de Obligatiehouders is gegeven zoals voorgeschreven door Voorwaarde 5.3.2;
‘‘Put Terugbetaalbedrag’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 5.3.1;
‘‘Ratingkantoor’’ betekent Standard & Poor’s Rating Services, een afdeling van The McGraw-Hill
Companies, Inc., Fitch, Inc. of Moody’s Investors Service, Inc. en hun respectievelijke opvolgers en
rechtsverkrijgers;
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‘‘Ratingverlaging’’ betekent elke verlaging van de rating van de Emittent door een Ratingkantoor
(tenzij de Emittent redelijkerwijs aantoont dat dergelijke verlaging niet het gevolg is van een
Controlewijziging);
‘‘Rechthebbende Belegger’’ betekent die personen die Obligatiehouders zijn en naar wie
verwezen wordt in artikel 4 van het Belgische Koninklijke Besluit van 26 mei 1994 over de inhouding
en de vergoeding van de roerende voorheffing ter uitvoering van de Belgische Wet van 6 augustus
1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten en die Obligaties houden op een
vrijgestelde rekening (i.e. een zogenaamde ‘‘X-Rekening’’) in het NBB Systeem;
‘‘Relevante Datum’’ betekent, met betrekking tot enige Obligatie, het latere tijdstip van:
(i)

de eerste vervaldag van de desbetreffende betaling; en

(ii) indien een bedrag van het verschuldigde geldbedrag ten onrechte ingehouden of geweigerd
wordt, de datum waarop de volledige betaling van het uitstaande bedrag uitgevoerd wordt of
(indien vroeger) de datum waarop door de Emittent overeenkomstig Voorwaarde 13 op
behoorlijke wijze kennis wordt gegeven aan de Obligatiehouders dat dergelijke betaling zal
plaatsvinden, met dien verstande dat deze betaling daadwerkelijk uitgevoerd wordt zoals
omschreven in deze Voorwaarden;
‘‘Relevante Schuld’’ betekent elke Schuld die in de vorm is van of vertegenwoordigd wordt door
enige obligatie, schuldinstrument, schuldbrief, schuldeffect, leenkapitaal of certificaat die
momenteel genoteerd, gequoteerd is of verhandeld wordt, of waarvan de emittent de intentie heeft
om dit te noteren, quoteren of verhandelen, op enige beurs of effectenmarkt (met inbegrip van,
zonder beperking tot, enige over-the-counter markt) en die een oorspronkelijke looptijd heeft van
meer dan één jaar vanaf de datum van uitgifte;
‘‘Schuld’’ betekent elke huidige of toekomstige schuld (als hoofdsom, premie, interest of andere
bedragen) voor of met betrekking tot (i) geleend geld, (ii) schulden onder of met betrekking tot enig
accept of acceptkrediet of (iii) enige schuldinstrumenten, obligaties, schuldbrieven, schuldeffecten,
aandeelhouderslening, leenkapitaal, depositocertificaten, handelspapieren of andere effecten of
instrumenten die aangeboden, uitgegeven of verdeeld worden door middel van een openbare
aanbieding, private plaatsing, acquisitievergoeding of op andere wijze en uitgegeven in geld of
geheel of gedeeltelijk voor een niet-geldelijke tegenprestatie;
‘‘TARGET Werkdag’’ betekent een dag (ander dan een zaterdag of zondag) waarop het TARGET
Systeem operationeel is voor de vereffening van betalingen in euro;
‘‘TARGET Systeem’’ betekent het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement
Express Transfer (TARGET 2) systeem, of elke opvolger daarvan;
‘‘Ultieme Datum’’ betekent 30 november 2011;
‘‘Vervaldag’’ betekent 11 mei 2016;
‘‘Wanprestatie’’ heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in Voorwaarde 8;
‘‘Werkdag’’ betekent, met betrekking tot enige plaats, een dag (ander dan een zaterdag of zondag)
waarop commerciële banken en buitenlandse valutamarkten op die plaats open zijn; en
‘‘Zekerheid’’ betekent elke hypotheek, last, pandrecht, retentierecht of andere zekerheid, met
inbegrip van, maar zonder beperking tot, eender wat analoog is aan het voorgaande volgens het
recht van enige jurisdictie.
Verwijzingen naar enige wet of regelgeving of enige bepaling uit enige wet of regelgeving wordt
geacht ook te verwijzen naar elke wettelijke wijziging of verandering daarvan of elk wettelijk
instrument, beschikking of regelgeving ter uitvoering daarvan of van dergelijke wijziging of
verandering.
3

Negatieve Zekerheid
Zolang enige Obligatie uitstaand blijft, zal de Emittent geen Zekerheid vestigen of laten
voortbestaan, en zal de Emittent ervoor instaan dat geen Belangrijke Dochtervennootschap dit zal
doen, op of met betrekking tot het geheel of een deel van diens huidige of toekomstige bedrijf,
onderneming, activa of inkomsten (met inbegrip van enig niet opgevraagd kapitaal), als zekerheid
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voor enige Relevante Schuld, of enige garantie of waarborg toekennen met betrekking tot enige
Relevante Schuld, tenzij, tegelijkertijd of daaraan voorafgaand, de verplichtingen van de Emittent
onder de Obligaties ofwel (a) gelijkwaardig en naar verhouding daarmee worden gewaarborgd, of
(b) het voordeel genieten van dergelijke andere Zekerheid, garantie of waarborg die niet wezenlijk
minder gunstig zal zijn voor de Obligatiehouders.
4

Interest

4.1 Interestvoet en Interestbetaaldagen
Elke Obligatie draagt interest vanaf (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum aan een interestvoet van
5,375% per jaar berekend door verwijzing naar haar Hoofdsom en dergelijk interestbedrag is
jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn op 11 mei van elk jaar (elk een ‘‘Interestbetaaldag’’),
beginnende met de Interestbetaaldag die valt op 11 mei 2012.
‘‘Interestperiode’’ betekent de periode beginnend op (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum en
eindigend op (maar met uitsluiting van) de eerste Interestbetaaldag en elke opeenvolgende periode
beginnend op (en met inbegrip van) een Interestbetaaldag en eindigend op (maar met uitsluiting
van) de eerstvolgende Interestbetaaldag.
Wanneer interest moet worden berekend met betrekking tot enige periode die korter is dan een
Interestperiode, zal deze berekend worden op basis van (i) het werkelijk aantal dagen in de
desbetreffende periode van (en met inbegrip van) de eerste dag van dergelijke periode tot (maar
met uitsluiting van) de datum waarop deze verschuldigd wordt gedeeld door (ii) het werkelijk aantal
dagen van (en met inbegrip van) de onmiddellijk voorafgaande Interestbetaaldag (of, indien er geen
is, de Uitgiftedatum) tot (en met uitsluiting van) de eerstvolgende Interestbetaaldag.
4.2 Aanwas van interest
Elke Obligatie zal ophouden interest te dragen vanaf en met inbegrip van haar vervaldag voor
terugbetaling ervan, tenzij de betaling van de hoofdsom ten onrechte ingehouden of geweigerd
werd of tenzij een andere wanprestatie is begaan met betrekking tot de betaling, in welk geval de
interest zal blijven oplopen aan de interestvoet bepaald in Voorwaarde 4.1 (zowel voor als na
vonnis) tot op de dag waarop alle tot op die dag verschuldigde sommen met betrekking tot
dergelijke Obligatie ontvangen worden door of voor rekening van de betrokken Obligatiehouder.
5

Terugbetaling, Aankoop en Vernietiging

5.1 Finale terugbetaling
Tenzij reeds vroeger aangekocht en vernietigd of terugbetaald, zoals hierin voorzien, zullen de
Obligaties worden terugbetaald aan hun Hoofdsom op de Vervaldag. De Obligaties kunnen enkel
naar keuze van de Emittent vóór de Vervaldag worden terugbetaald overeenkomstig Voorwaarde
5.2 en 5.3.
5.2 Terugbetaling om fiscale redenen
De Obligaties kunnen naar keuze van de Emittent geheel, maar niet gedeeltelijk, worden
terugbetaald, met voorafgaande kennisgeving aan de Obligatiehouders van niet minder dan 30 en
niet meer dan 60 dagen overeenkomstig Voorwaarde 13 (welke kennisgeving onherroepelijk zal
zijn), aan hun Hoofdsom, samen met de (eventuele) interest aangegroeid tot op de datum
vastgesteld voor terugbetaling, indien:
(i)

de Emittent verplicht is of dit zal worden om bijkomende bedragen te betalen zoals voorzien
in of waarnaar verwezen wordt in Voorwaarde 7 (Belastingen) ten gevolge van enige
verandering in, of wijziging aan de wetten, verdragen of regelgeving van België of enige
politieke subdivisie of enige overheid daarvan of daarin met de bevoegdheid belasting te
heffen, of enige verandering in de toepassing of officiële interpretatie van deze wetten,
verdragen of regelgeving, welke verandering of wijziging in werking treedt op of na de
Uitgiftedatum; en

(ii)

dergelijke verplichting niet vermeden kan worden door de Emittent door redelijke
maatregelen te treffen die hem ter beschikking staan, met dien verstande dat geen dergelijke
kennisgeving van terugbetaling mag gebeuren eerder dan 90 dagen voor de vroegste datum
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waarop de Emittent verplicht zou zijn om deze bijkomende bedragen te betalen indien een
betaling met betrekking tot de Obligaties dan verschuldigd zou zijn.
Voorafgaand aan de publicatie van een bericht van terugbetaling overeenkomstig deze paragraaf
dient de Emittent het volgende af te geven, of ervoor zorgen dat dit afgegeven wordt, aan de
Domiciliëringsagent:
(a) een certificaat ondertekend door twee bestuurders (of gemachtigde senior kaderleden) van de
Emittent, dat verklaart dat de Emittent gerechtigd is om dergelijke terugbetaling te doen en dat
een uiteenzetting van de feiten biedt die aantoont dat de opschortende voorwaarden
verbonden aan het recht van de Emittent om aldus terug te betalen, vervuld zijn; en
(b) een opinie van onafhankelijke juridische adviseurs met een erkende reputatie in die zin dat de
Emittent verplicht is of wordt om dergelijke bijkomende sommen te betalen als gevolg van
dergelijke verandering of wijziging.
Bij het verstrijken van een dergelijke kennisgevingstermijn waarvan hierboven sprake, zal de
Emittent verplicht zijn om de Obligaties terug te betalen waarnaar deze kennisgeving verwijst
overeenkomstig de relevante subparagrafen van deze Voorwaarde 5.2.
In het geval dat het bericht van terugbetaling van de Obligaties onder deze Voorwaarde gegeven
wordt, moeten de Obligaties worden terugbetaald op de datum aangegeven in dergelijk bericht
overeenkomstig deze Voorwaarde.
5.3 Terugbetaling naar Keuze van de Obligatiehouders
5.3.1 Bij Controlewijziging
In het geval dat:
(A) zich een Controlewijziging van de Emittent voordoet wanneer de Emittent geen rating
heeft; of
(B) zich een Controlewijziging van de Emittent voordoet wanneer de Emittent een rating
heeft en binnen de Controlewijzigingsperiode een Ratingverlaging plaatsvindt met
betrekking tot de Emittent,
(zowel (A) als (B) een ‘‘Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling’’), dan zal elke
Obligatiehouder het recht hebben om van de Emittent te eisen zijn Obligatie op de Putdatum
terug te betalen aan het Put Terugbetaalbedrag. Om dit recht uit te oefenen moet de
betrokken Obligatiehouder aan de Emittent met een kopie aan het specifiek aangeduide
kantoor van de Agent een behoorlijk ingevulde en ondertekende kennisgeving van
uitoefening bezorgen in de vorm gehecht aan dit Prospectus als Bijlage III of nu voorlopig
verkrijgbaar bij het specifiek aangeduide kantoor van de Agent (een ‘‘Put Uitoefenbericht’’),
op elk ogenblik tijdens de Put Uitoefenperiode.
Betaling met betrekking tot elke dergelijke Obligatie dient te worden gedaan door
overschrijving naar een rekening in euro gehouden bij een bank in een stad waarin banken
toegang hebben tot het TARGET Systeem zoals bepaald door de betrokken Obligatiehouder
in het relevante Put Uitoefenbericht.
Een Put Uitoefenbericht, eens afgeleverd, is onherroepelijk en de Emittent zal alle Obligaties
die het voorwerp uitmaken van de afgeleverde Put Uitoefenberichten zoals voormeld op de
Putdatum terugbetalen.
Indien als gevolg van deze Voorwaarde 5.3.1 houders van de Obligaties Put
Uitoefenberichten indienen voor ten minste 85% van de totale hoofdsom van de dan
uitstaande Obligaties, kan de Emittent met een voorafgaande kennisgeving aan de
Obligatiehouders van niet minder dan 15 noch meer dan 30 dagen overeenkomstig
Voorwaarde 13 (Kennisgevingen) (welke kennisgeving onherroepelijk zal zijn en de datum
vastgesteld voor terugbetaling zal aanduiden) alle, maar niet enkel sommige, dan uitstaande
Obligaties terugbetalen aan het Put Terugbetaalbedrag. De betaling met betrekking tot elke
dergelijke Obligatie dient te gebeuren zoals hierboven bepaald.
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Voor de doeleinden van deze Voorwaarde:
betekent ‘‘Berekeningsagent’’ KBC Bank NV of zulke andere toonaangevende beleggings-,
zaken- of handelsbank die van tijd tot tijd kan worden aangesteld door de Emittent voor
doeleinden van de berekening van het Put Terugbetaalbedrag, waarvan kennisgegeven
wordt aan de Obligatiehouders overeenkomstig Voorwaarde 13 (Kennisgevingen);
‘‘Put Terugbetaalbedrag’’ betekent een bedrag per Obligatie gelijk aan de Hoofdsom plus
enige aangegroeide maar niet betaalde interest op dergelijke Obligatie op (maar met
uitsluiting van) de relevante terugbetaaldatum (zoals berekend door de Berekeningsagent
naar eigen en absolute goeddunken).
5.3.2 Bericht van Vervroegde Terugbetaling
Binnen de 14 kalenderdagen na een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling dient de
Emittent hiervan overeenkomstig Voorwaarde 13 (Kennisgevingen) kennis te geven aan de
Obligatiehouders (een ‘‘Bericht van Vervroegde Terugbetaling’’). Het Bericht van
vervroegde Terugbetaling dient een verklaring te bevatten die de Obligatiehouders informeert
over hun aanspraak om hun rechten uit te oefenen om de terugbetaling van hun Obligaties te
eisen overeenkomstig Voorwaarde 5.3.1.
Het Bericht van Vervroegde Terugbetaling dient ook nader te bepalen:
(i)

voor zoveel als toegestaan onder toepasselijk recht, alle voor Obligatiehouders
belangrijke informatie betreffende de Controlewijziging;

(ii) de laatste dag van de Put Uitoefenperiode;
(iii) de Putdatum; en;
(iv) het Put Terugbetaalbedrag.
De Berekeningsagent is niet verplicht om op te volgen of, of enige stappen te ondernemen
om, zich te vergewissen of zich een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling of enige
gebeurtenis die kan leiden tot een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling heeft
voorgedaan of zich kan voordoen en zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn tegenover
Obligatiehouders of enige andere persoon voor enig verlies als gevolg van enig falen
zijnentwege om dit te doen.
5.3.3 Indien de Controlewijzingsbesluiten niet worden goedgekeurd
Indien ten laatste op de Ultieme Datum:
(i)

de Controlewijziging Besluiten niet genomen, goedgekeurd of aangenomen zijn op een
algemene vergadering van de Aandeelhouders van de Emittent; of

(ii) de Controlewijziging Besluiten niet behoorlijk neergelegd zijn ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel;
dan wordt de op de Obligaties te betalen interestvoet verhoogd met 0,50% per jaar, met
ingang vanaf de Interestperiode die begint op de eerste Interestbetaaldag na de Ultieme
Datum.
5.4 Aankoop
Onder voorbehoud van enige vereisten (zo die er zijn) van enige beurs waarop de Obligaties
toegelaten kunnen zijn tot notering en verhandeling op het relevante ogenblik en onder voorbehoud
van naleving van de toepasselijke wetgeving en regelgeving, kan de Emittent of enige
Dochtervennootschap van de Emittent te allen tijde Obligaties op de open markt of anderszins
aankopen tegen elke prijs.
5.5 Vernietiging
Obligaties aangekocht door de Emittent of een van diens Dochtervennootschappen kunnen
worden gehouden of doorverkocht naar keuze van de Emittent of de betrokken
Dochtervennootschap, of overgedragen worden aan de Agent ter vernietiging.
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5.6 Meerdere Kennisgevingen
Indien meer dan een kennisgeving van terugbetaling wordt gegeven krachtens deze Voorwaarde
zal de eerst afgegeven kennisgeving voorrang hebben.
6

Betalingen

6.1 Betalingsmethode
Onverminderd artikel 474 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen dienen alle betalingen
van hoofdsommen, premies of interest met betrekking tot de Obligaties te gebeuren via de Agent en
het NBB Systeem overeenkomstig de NBB Systeem Regulering. De betalingsverplichtingen van de
Emittent onder de Obligaties zullen worden gekweten door betaling aan de Agent met betrekking
tot elk bedrag aldus betaald.
6.2 Betalingen
Elke betaling met betrekking tot de Obligaties overeenkomstig Voorwaarde 6.1 zal worden
uitgevoerd door middel van een overschrijving naar een rekening in euro gehouden door de
begunstigde bij een bank in een stad waarin banken toegang hebben tot het TARGET Systeem.
6.3 Betalingen onderworpen aan fiscale wetgeving
Alle betalingen met betrekking tot hoofdsom en interest van de Obligaties zijn in alle gevallen
onderworpen aan enige toepasselijke fiscale of andere wetgeving en regelgeving, maar
onverminderd de bepalingen van Voorwaarde 7.
6.4 Agenten etc.
De Emittent behoudt zich onder de Agentovereenkomst (en overeenkomstig de bepalingen
daarvan) het recht voor om te allen tijde de aanstelling van de Agent te veranderen of te beëindigen
en om bijkomende of andere agenten aan te stellen, met dien verstande dat het (i) een
hoofdbetaalagent zal behouden, (ii) een domiciliëringsagent zal behouden en de
domiciliëringsagent zal altijd een deelnemer aan het NBB Systeem zijn en (iii) indien vereist, een
bijkomende betaalagent zal aanstellen, van tijd tot tijd met een specifiek aangeduid kantoor in een
lidstaat van de Europese Unie die niet verplicht zal zijn belasting in te houden of af te trekken
overeenkomstig de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de raad van 3 juni 2003 betreffende
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling of enige andere EU
Richtlijn die de conclusies implementeert van de zitting van de Raad ECOFIN van 26-27 november
2000 op de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden of enige andere internationale
overeenkomst, wet of regelgeving die dergelijke Richtlijn implementeert of naleeft, of
geı̈ntroduceerd heeft om eraan te voldoen. Elke wijziging in Agent of diens specifiek aangeduide
kantoren dient dadelijk door de Emittent ter kennis van de Obligatiehouders worden gebracht
overeenkomstig Voorwaarde 13.
6.5 Geen Kosten
De Agent mag geen kosten of commissie maken of opleggen aan een Obligatiehouder in verband
met enige betaling met betrekking tot de Obligaties.
6.6 Breukdelen
Indien bij het uitvoeren van betalingen aan Obligatiehouders de relevante betaling geen bedrag
betreft dat een geheel veelvoud is van de kleinste eenheid van de relevante munteenheid waarin
dergelijke betaling dient te geschieden, wordt dergelijke betaling afgerond naar beneden tot op de
meest dichtbij zijnde eenheid.
6.7 Niet-Werkdagen
Indien enige betaaldag met betrekking tot de Obligaties geen TARGET Werkdag is, zal de houder
geen recht op betaling hebben tot op de eerstvolgende Werkdag, tenzij het daardoor in de
volgende kalendermaand zou vallen, in welk geval het vervroegd dient te worden naar de
onmiddellijk voorafgaande Werkdag, noch op enige interest of andere som met betrekking tot zulke
uitgestelde of vervroegde betaling. Voor de doeleinden van de berekening van het onder de
Obligaties te betalen interestbedrag zal de Interestbetaaldag niet worden aangepast.
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7

Belastingen
Alle betalingen van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent met betrekking tot
de Obligaties zullen worden gedaan zonder voorheffing of aftrek voor, of op rekening van, enige
huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van eender welke
aard (‘‘Belastingen’’), opgelegd, geheven, ingevorderd, afgehouden of aangeslagen door of in
voor rekening van het Koninkrijk België of enige politieke subdivisie of enige overheid daarin of
daarvan die de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, tenzij dergelijke voorheffing of aftrek van
de Belastingen bij wet is voorgeschreven. In dat geval zal de Emittent die bijkomende bedragen
betalen die tot gevolg hebben dat de Obligatiehouders na dergelijke voorheffing of aftrek die
bedragen ontvangen, die zij zouden hebben ontvangen alsof dergelijke voorheffing of aftrek niet
voorgeschreven was, met als uitzondering dat dergelijke bijkomende bedragen niet betaalbaar
zullen zijn met betrekking tot enige Obligatie:
(i)

Andere band: aan een Obligatiehouder die voor dergelijke Belastingen aansprakelijk is met
betrekking tot zulke Obligaties omdat hij een andere band met het Koninkrijk België heeft dan
het louter aanhouden van de Obligaties; of

(ii) Niet-Rechthebbende Belegger: aan een Obligatiehouder, die op het ogenblik van de uitgifte
van de Obligaties geen Rechthebbende Belegger was of aan een Obligatiehouder die wel een
dergelijke Rechthebbende Belegger was op het ogenblik van de uitgifte van de Obligaties,
maar om redenen onder controle van de Obligatiehouder, ofwel ophield een Rechthebbende
Belegger te zijn of, op enig relevant ogenblik op of na de uitgifte van de Obligaties, op andere
wijze niet voldeed aan enige andere voorwaarde voor de vrijstelling van Belgische roerende
voorheffing overeenkomstig de Belgische Wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties
met bepaalde effecten; of
(iii) Omzetting in effecten op naam: aan een Obligatiehouder die voor dergelijke Belastingen
aansprakelijk is omdat de Obligaties op zijn/haar verzoek werden omgezet in Obligaties op
naam en niet langer vereffend konden worden via het NBB Systeem.
Alle betalingen van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent met betrekking tot
de Obligaties die binnen het toepassingsgebied vallen van de Richtlijn 2003/48/EG van de
Europese Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rentebetaling of enige andere internationale overeenkomst, wet of regelgeving die deze
Richtlijn implementeert of naleeft, of geı̈ntroduceerd heeft om eraan te voldoen, zullen waar
toepasselijk gedaan worden na aftrek van de roerende voorheffing waarnaar in die Richtlijn
verwezen wordt (en ter vermijding van twijfel zal noch de Emittent noch enige andere Persoon
verplicht zijn bijkomende bedragen te betalen of de Obligatiehouder anderszins te compenseren
voor de vermindering van enig bedrag ontvangen door een Obligatiehouder ten gevolge van
dergelijke aftrek).
8

Wanprestaties
Indien een van de volgende situaties (elk een ‘‘Wanprestatie’’) zich voordoet en voortduurt, dan
kan enige Obligatiehouder, na consultatie met de Agent (zonder dat enige aansprakelijkheid
voortvloeit voor de Agent uit dergelijke consultatie) en per schriftelijke kennisgeving aan de Agent
op diens specifiek aangeduide kantoor (met een kopie aan de Emittent op diens maatschappelijke
zetel), enige Obligaties gehouden door dergelijke Obligatiehouder onmiddellijk verschuldigd en
terugbetaalbaar verklaren aan hun Hoofdsom samen met de eventuele aangegroeide interest
(indien die er is) tot op de dag van betaling, zonder verdere vormvereisten:
(i)

Niet-betaling: de Emittent is in gebreke de hoofdsom van of premie of interest op enige van de
Obligaties te betalen wanneer deze verschuldigd zijn en blijft in gebreke gedurende een
periode van 7 kalenderdagen in het geval van een hoofdsom of premie en 14 kalenderdagen in
het geval van interest; of

(ii) Schending van andere verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen: de Emittent voert
ééen of meer verbintenissen, overeenkomsten of verplichtingen onder de Obligaties of de
Agentovereenkomst niet uit of leeft deze niet na, welke wanprestatie niet hersteld kan worden
of, indien herstelbaar, niet wordt hersteld binnen 30 kalenderdagen (of dergelijke langere
periode die de Agent kan toestaan) nadat kennisgeving van dergelijke wanprestatie is gegeven
aan de Emittent door enige Obligatiehouder; of
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(iii) Cross-Default van Emittent of Belangrijke Dochtervennootschap: behalve waar het bestaan of
de afdwingbaarheid van de relevante verbintenissen te goeder trouw betwist worden in de
geschikte procedures,
(a) enige andere huidige of toekomstige Schuld van de Emittent (of een van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen) voor of in verband met geleende of opgehaalde gelden wordt
verschuldigd en betaalbaar vóór diens vastgestelde vervaldag wegens een wanprestatie
(hoe ook omschreven); of
(b) enige dergelijke Schuld wordt niet betaald wanneer die verschuldigd is of, al naargelang
het geval, binnen enige toepasselijke gratieperiode; of
(c) de Emittent of enige van diens Belangrijke Dochtervennootschappen is in gebreke enig
door hem/haar te betalen bedrag te betalen, dat door hem/haar verschuldigd is onder
enige huidige of toekomstige garantie voor, of waarborg met betrekking tot, enige
geleende of opgehaalde gelden, of is, al naargelang het geval, in gebreke dit te doen
binnen enige toepasselijke gratieperiode, met dien verstande dat het totale bedrag van de
relevante Schuld, garanties en waarborgen in verband waarmee een of meer van de
hierboven in deze paragraaf vermelde gebeurtenissen zich hebben voorgedaan en blijfven
voortduren, gelijk is of meer bedraagt dan e25.000.000 of een equivalent daarvan; of
(iv) Tenuitvoerleggingsprocedures: een inbeslagname, beslaglegging of uitvoering wordt
opgelegd, doorgezet of afgedwongen op of tegen de eigendom, activa of inkomsten van de
Emittent of een van diens Belangrijke Dochtervennootschappen met een totale waarde van ten
minste e25.000.000 of een equivalent daarvan en wordt niet gekweten of opgeschort binnen
60 kalenderdagen; of
(v) Uitwinnen van Zekerheden: enige hypotheek, last, pandrecht, retentierecht of andere
bezwaring, tegenwoordig of toekomstig, gecreëerd of overgenomen door de Emittent of enige
van diens Belangrijke Dochtervennootschappen met betrekking tot enige van zijn eigendom of
activa voor een bedrag op het relevante ogenblik van ten minste 25.000.000 of een equivalent
daarvan wordt afdwingbaar en enige stap wordt ondernomen om dit af te dwingen (met
inbegrip van de inbezitname of de aanstelling van een curator, manager of andere gelijkaardige
persoon), tenzij indien dergelijke uitvoering stopgezet wordt binnen 60 kalenderdagen of het
voorwerp is geworden van een geschil te goeder trouw; of
(vi) Insolventie etc:
(a) de Emittent of een van diens Belangrijke Dochtervennootschappen is failliet of verkeert in
de onmogelijkheid diens schulden te betalen wanneer zij verschuldigd worden; of
(b) een wettelijk beheerder of vereffenaar van de Emittent of een van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen of het geheel of enig deel van de onderneming, activa en
inkomsten van de Emittent of een van diens Belangrijke Dochtervennootschappen wordt
aangesteld (of een aanvraag daartoe werd ingediend), behalve voor doeleinden van een
niet-deficitaire vereffening van een Belangrijke Dochtervennootschap; of (c) de Emittent of
enige van diens Belangrijke Dochtervennootschappen stopt betalingen van alle of een
belangrijk deel (of een bepaald type) van diens schulden schort deze op of kondigt diens
intentie daartoe aan; of
(d) de Emittent of enige van diens Belangrijke Dochtervennootschappen (in elk geval om
redenen van feitelijke of verwachte financiële moeilijkheden) vat onderhandelingen aan
met een of meer van diens schuldeisers met het oog op het uitstellen, herschikken of
anders aanpassen van enige Schuld, stelt een algemene overdracht voor of voert deze
door of sluit een regeling of concordaat af met of ten voordele van de relevante
schuldeisers met betrekking tot enige schuld of een moratorium wordt uitgesproken of
treedt in werking met betrekking tot alle of enige schuld van de Emittent; of
(vii) In gebreke zijn actie te ondernemen etc.: elke handeling, voorwaarde of zaak die op enig
ogenblik moet worden gesteld, vervuld of gedaan om:
(a) de Emittent in staat te stellen om rechtmatig diens verplichtingen onder en met betrekking
tot de Obligaties aan te gaan, diens rechten daaronder uit te oefenen, en diens
verplichtingen daaronder uit te voeren en na te leven;
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(b) te verzekeren dat die verplichtingen wettelijk, geldig, bindend en afdwingbaar zijn; en
(c) de Obligaties tot toelaatbaar bewijs te maken in de rechtbanken van het Koninkrijk België
wordt niet gesteld, vervuld of gedaan; of
(viii) Onwettelijkheid: het is of wordt onwettelijk voor de Emittent om enige van zijn verplichtingen
onder of met betrekking tot de Obligaties uit te voeren of na te leven; of
(ix) Vereffening: een bevelschrift wordt opgesteld of een effectief besluit werd genomen
betreffende de vereffening of de ontbinding van de Emittent of een van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen, of de Emittent of enige van diens Belangrijke
Dochtervennootschappen zet alle of wezenlijk al zijn zaken of activiteiten stop of dreigt deze
stop te zetten, behalve voor de doeleinden van en gevolgd door een sanering, concentratie,
reorganisatie, fusie of consolidatie op niet-deficitaire wijze; of
(x) Gelijkaardige gebeurtenissen: enige gebeurtenis die naar het recht van enige relevante
jurisdictie een gelijkaardig effect heeft als een van de gebeurtenissen waarnaar wordt verwezen
in paragrafen (iii) to (ix).
9

Verplichtingen
De Emittent zal:
(a) de Controlewijziging Besluiten ter stemming aan de aandeelhouders voorleggen tijdens een
algemene vergadering van Aandeelhouders van de Emittent die niet later dan op 30 november
2011 gehouden zal worden en, indien deze besluiten dan worden goedgekeurd, een kopie van
de besluiten neerleggen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel;
(b) te allen tijde de notering van de Obligaties aanhouden op een gereglementeerde markt binnen
de Europese Economische Ruimte en de noteringregels van dergelijke markt naleven; en
(c) ervoor zorgen dat hij niet gedomicilieerd of gevestigd is of in het algemeen onderworpen wordt
aan de belastingsbevoegdheid van enige andere jurisdictie dan België, tenzij het daarna niet
verplicht zou zijn om belastingen voor te heffen of af te trekken overeenkomstig de dan van
kracht zijnde wetten of regelgeving om voor, of op rekening van, enige huidige of toekomstige
belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van gelijk welke aard opgelegd of
geheven door of voor rekening van dergelijke jurisdictie of enige politieke subdivisie daarvan of
daarin met de bevoegdheid om te belasten met betrekking tot enige betaling op of met
betrekking tot de Obligaties die op substantiële wijze verschillen van diegenen die werden
opgelegd of geheven door de Belgische belastingsautoriteit.

10 Verjaring
Betalingsvorderingen tegen de Emittent met betrekking tot de Obligaties zullen verjaren en nietig
worden tenzij ingesteld binnen de 10 jaar (met betrekking tot de hoofdsom) of 5 jaar (met betrekking
tot interest) vanaf de toepasselijke Relevante Datum met betrekking tot zulke betaling. Vorderingen
met betrekking tot alle andere bedragen die betaalbaar zijn met betrekking tot de Obligaties zullen
verjaren en nietig worden tenzij ingesteld binnen de 10 jaar na de vervaldag van de betaling ervan.
11 Vergaderingen van de Obligatiehouders en Wijziging
11.1

Vergaderingen van Obligatiehouders
Overeenkomstig artikel 568 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen kunnen
vergaderingen van Obligatiehouders worden bijeengeroepen om bepaalde aangelegenheden met
betrekking tot de Obligaties van een of meer reeksen te behandelen, met inbegrip van de wijziging
van bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden. De aangelegenheden waarvoor het Belgische
Wetboek van vennootschappen toelaat een Buitengewoon Besluit te nemen, omvatten de
aanvaarding, wijziging of vrijgave van zekerheden, het uitstel, vermindering of andere wijziging van
interestbetalingen, het uitstel, de opschorting of andere wijziging van hoofdsommen, de ruil van
Obligaties voor aandelen, de goedkeuring van voorzorgsmaatregelen van gemeenschappelijk
belang en de benoeming van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de
Obligatiehouders.
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Een vergadering van Obligatiehouders kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissaris van de Emittent. De raad van bestuur van de Emittent is verplicht een vergadering van
de Obligatiehouders bijeen te roepen op verzoek van Obligatiehouders die minstens een vijfde van
de uitstaande Obligaties houden. De oproepingen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en in dagbladen overeenkomstig de regels beschreven in het Belgische Wetboek van
vennootschappen. Het vereiste quorum zal een of meer Obligatiehouders zijn die ten minste de
helft van de uitstaande Obligaties houden; indien dergelijke quorum niet aanwezig is, zal een
tweede vergadering worden bijeengeroepen waar geen quorumvereiste geldt. De goedkeuring van
Buitengewone Besluiten vereist een meerderheid van 75%. Indien echter de Obligatiehouders die
voor een Buitengewoon Besluit stemmen minder dan een derde van de uitstaande Obligaties
vertegenwoordigen, zal het Buitengewoon Besluit onderworpen worden aan de goedkeuring door
het hof van beroep. De bovenstaande quorum- en bijzondere meerderheidsvereisten zijn niet van
toepassing op Buitengewone Besluiten die de goedkeuring tot doel hebben van
voorzorgsmaatregelen van gemeenschappelijk belang of de benoeming van een
gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de Obligatiehouders.
Op behoorlijke wijze goedgekeurde Buitengewone Besluiten behoorlijk aangenomen
overeenkomstig deze bepalingen zullen alle Obligatiehouders binden, ongeacht of zij aanwezig zijn
op de vergadering en of zij al dan niet voor dergelijk besluit gestemd hebben.
11.2

Wijziging
De Obligaties en deze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden zonder de toestemming van de
Obligatiehouders om een klaarblijkelijke vergissing recht te zetten. Daarenboven kunnen de
partijen tot de Agentovereenkomst overeenkomen enige bepaling hiervan te wijzigen, maar de
Emittent mag met elke dergelijke wijziging niet instemmen zonder de toestemming van de
Obligatiehouders, tenzij het een vormelijkheid betreft, van gering belang is of van technische aard
is, het gedaan wordt om een klaarblijkelijke vergissing recht te zetten of het naar de mening van
dergelijke partijen niet wezenlijk nadelig is voor de belangen van de Obligatiehouders.

11.3

Aandeelhoudersvergaderingen en Informatierechten
De Obligatiehouders hebben het recht om alle algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
Emittent bij te wonen overeenkomstig artikel 537 van het Belgische Wetboek van
vennootschappen, en zij zullen het recht hebben om enige documenten te ontvangen en na te
kijken die hen moeten worden overgemaakt of vrijgegeven overeenkomstig het Belgische Wetboek
van vennootschappen. De Obligatiehouders die een algemene aandeelhoudersvergadering
bijwonen, zullen enkel een raadgevende stem hebben.

12 Bijkomende Uitgiftes
De Emittent kan van tijd tot tijd zonder de toestemming van de Obligatiehouders bijkomende
obligaties, schuldinstrumenten of schuldeffecten creëren en uitgeven waaraan ofwel in al hun
aspecten dezelfde voorwaarden verbonden zijn als aan de uitstaande obligaties,
schuldinstrumenten of schuldeffecten van eender welke reeks (met inbegrip van de Obligaties)
ofwel in al hun aspecten, met uitzondering van de eerste betaling van interest erop en zodanig dat
dergelijke bijkomende uitgifte geconsolideerd wordt en een enkele reeks vormt met de uitstaande
obligaties, schuldinstrumenten of schuldeffecten van eender welke reeks (met inbegrip van de
Obligaties) of tegen die voorwaarden met betrekking tot interest, premie, terugbetaling en andere
zoals de Emittent zou kunnen bepalen op het ogenblik van uitgifte. In dat geval zullen de
Obligatiehouders die Obligaties van dezelfde reeksen houden één enkele vergadering van
Obligatiehouders vormen.
13 Kennisgevingen
Kennisgevingen aan de Obligatiehouders zullen geldig zijn (i) indien zij afgeleverd worden door of
voor rekening van de Emittent aan het NBB Systeem ter mededeling door deze laatste aan de
deelnemers aan het NBB Systeem en (ii) indien zij gepubliceerd worden in twee toonaangevende
dagbladen met algemene verspreiding in het Koninkrijk België (waarbij verwacht wordt dat dit
L’Echo en De Tijd zullen zijn). Elke dergelijke kennisgeving zal geacht worden te zijn gegeven op de
latere datum van (i) zeven dagen na diens aflevering aan het NBB Systeem en (ii) de publicatie van
het recentste dagblad dat dergelijke kennisgeving bevat.
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Zolang de Obligaties genoteerd zijn op de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en indien de
regels van die beurs dit vereisen, dienen alle kennisgevingen met betrekking tot de Obligaties ook
gepubliceerd worden ofwel in een toonaangevend dagblad in Luxemburg (waarbij verwacht wordt
dat dit de Luxemburger Wort is) ofwel op de website van de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu).
De Emittent dient eveneens te verzekeren dat alle kennisgevingen naar behoren gepubliceerd
worden op een manier die de regels en regelgeving naleeft van enige effectenbeurs of andere
relevante instantie waarop de Obligaties voorlopig genoteerd zijn. Elke dergelijke kennisgeving
dient geacht te worden te zijn gegeven op de datum van dergelijke publicatie of, indien de publicatie
in meer dan een krant of op meer dan een wijze vereist is, op de datum van de eerste dergelijke
publicatie in alle vereiste dagbladen of op elke vereiste wijze.
Naast de bovengenoemde mededelingen en publicaties dient met betrekking tot kennisgevingen
voor een vergadering van Obligatiehouders elke bijeenroeping plaats te vinden overeenkomstig
artikel 570 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, door middel van een aankondiging
die ten minste vijftien dagen vóór de vergadering dient geplaatst te worden in het Belgisch
Staatsblad en in een dagblad met nationale verspreiding. Besluiten die aan de vergadering zullen
worden voorgelegd, moeten beschreven staan in de oproeping.
14 Toepasselijk Recht en Bevoegdheid
14.1

Toepasselijk Recht
De Obligaties en alle buitencontractuele verplichtingen die voortkomen uit of in verband staan met
de Obligaties worden beheerst door en geı̈nterpreteerd naar Belgisch recht.

14.2

Bevoegdheid
De rechtscolleges van Brussel, België, zullen over de exclusieve bevoegdheid beschikken om
enige geschillen te beslechten die voortkomen uit of in verband staan met de Obligaties en
dienovereenkomstig dienen ook elk rechtsgeding of procedure tussen een Obligatiehouder en de
Emittent voortkomend uit of in verband met de Agentovereenkomst of de Obligaties voor deze
rechtscolleges te worden gebracht.
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10SEP201418231205
Nyrstar NV
(opgericht in België op 13 April 2007; maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen; België
ondernemingsnummer: 0888.728.945)
Voorwaardelijk Openbaar Overnamebod in cash door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. voor
een totale hoofdsom van maximaal g 320.000.000 op: (i) alle g 220.000.000 in totale hoofdsom
uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die door Nyrstar zijn uitgegeven op 9 april 2010
en vervallen op 9 april 2015, en (ii) voor een totale hoofdsom van maximaal g 100.000.000
uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die door Nyrstar NV zijn uitgegeven op
11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016.
Inleiding
Deze memorie van antwoord (de ‘‘Memorie van Antwoord’’) werd voorbereid door de raad van
bestuur van Nyrstar NV (de ‘‘Vennootschap’’) in verband met het Bod (hieronder gedefinieerd)
krachtens artikelen 27 en 47 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op openbare
overnamebiedingen, zoals gewijzigd (het ‘‘Overnamebesluit’’). Het werd goedgekeurd door de raad
van bestuur van de Vennootschap op 27 augustus 2014. Alle bestuurders van de Vennootschap waren
aanwezig of vertegenwoordigd tijdens de vergadering die de Memorie van Antwoord goedkeurde.
Het Bod
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de ‘‘Bieder’’) is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht en bestaand naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Budel-Dorplein
gemeente Cranendonck, kantoorhoudende te Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein gemeente
Cranendonck, Nederland. De Bieder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 17087444. De Bieder is een volledige dochtervennootschap van de
Vennootschap.
De Bieder doet een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in cash (het ‘‘Bod’’) voor een
totale hoofdsom van maximaal e 320.000.000 (de ‘‘Maximale Totale Hoofdsom’’) op (i) alle
e 220.000.000 in totale hoofdsom uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn
door de Vennootschap op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE6000680668) (de ‘‘2015
Obligaties’’), en (ii) voor een totale hoofdsom van maximaal e 100.000.000 uitstaande 5,375 procent
vastrentende obligaties die uitgegeven zijn door de Vennootschap op 11 mei 2011 en vervallen op
11 mei 2016 (ISIN BE6220236143) (de ‘‘2016 Obligaties’’, en samen met de 2015 Obligaties, de
‘‘Bestaande Obligaties’’).
De biedprijs voor de Bestaande Obligaties bedraagt e 1.022,50 voor elke e1.000 2015 Obligatie en
e 1.027,50 voor elke e1.000 2016 Obligatie. Daarnaast zal de Bieder op de betaaldatum van het
Openbaar Bod (de ‘‘Betaaldatum’’) alle interest die op de ingediende Bestaande Obligaties
aangegroeid is tussen de laatste interestbetaaldatum, zijnde 9 april 2014 voor de 2015 Obligaties en
11 mei 2014 voor de 2016 Obligaties, en de Betaaldatum, d.i., e 27,12 voor elke e1.000 2015 Obligatie
en e 21,79 voor elke e1.000 2016 Obligatie, indien de Betaaldatum 6 oktober 2014 is.
Het deel van de betaling ontvangen door de houders van de Bestaande Obligaties die hun
Bestaande Obligaties in het Bod indienen dat overeenkomt met het bedrag van de Verlopen Interest is
onderhevig aan een 25 procent roerende voorheffing in België, maar enkel voor de houders van
Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties houden via een zogenaamde ‘‘N-rekening’’ in het
X/N clearingsysteem van de NBB. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op enig deel van de
betaling gedaan aan houders van Bestaande Obligaties die kwalificeren om hun Bestaande Obligaties
via een zogenaamde ‘‘X-rekening’’ te houden.
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Goedkeuring door de FSMA
De Engelse versie van deze Memorie van Antwoord werd goedgekeurd door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (de ‘‘FSMA’’) krachtens artikel 28 van de Wet van 1 april 2007 op
openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de ‘‘De Overnamewet’’). Deze goedkeuring houdt
geen beoordeling van de FSMA in over de opportuniteit en de kwaliteit van het Bod.
Deze Memorie van Antwoord is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De Vennootschap
is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de Engelse, Nederlandse en Franse versies van deze
Memorie van Antwoord. In verband met het Bod, zal in geval van inconsistenties tussen de taalversies,
de Engelse versie de bovenhand krijgen.
Verantwoordelijk persoon
Overeenkomstig artikel 29, §1 en §2 van de Overnamewet, aanvaardt de Vennootschap,
vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, verantwoordelijkheid voor de in deze Memorie van
Antwoord opgenomen informatie. De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur,
verklaart dat naar haar beste weten, de informatie in deze Memorie van Antwoord overeenstemt met de
feiten en er geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking ervan zou wijzigen.
Nieuw belangrijk element
De informatie in deze Memorie van Antwoord geldt enkel op de datum van deze Memorie van
Antwoord.
Ingeval van een belangrijke nieuwe factor, wezenlijke fout of onnauwkeurigheid die de beoordeling
van het Bod kan beı̈nvloeden en die ontstaat of wordt opgemerkt tussen het tijdstip waarop deze
Memorie van Antwoord wordt goedgekeurd door de FSMA en de beëindiging van de
Aanvaardingsperiode van het Bod, die verwacht wordt plaats te hebben op of rond 29 september 2014,
zal er een bijlage aan dit Openbaar Overnamebod Memorandum worden gepubliceerd conform de
toepasselijke wet- en regelgeving.
Intentieverklaring
Op datum van deze Memorie van Antwoord doen de respectievelijke bestuurders de volgende
verklaringen:
Julien De Wilde bezit voor e 50.000 2015 Obligaties en voor e 50.000 2016 Obligaties en heeft de
intentie hen in te dienen in het Bod.
Roland Junck bezit geen Bestaande Obligaties.
Karel Vinck bezit geen Bestaande Obligaties.
Ray Stewart bezit geen Bestaande Obligaties.
Oyvind Hushovd bezit geen Bestaande Obligaties.
Carole Cable bezit geen Bestaande Obligaties.
Geen van de bestuurders vertegenwoordigt in feite een aandeelhouder.
***
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AANVAARDINGSFORMULIER
Aan:
Centralisatie en Betalingsagent
KBC Bank NV
Havenlaan 2
1080 Brussel
België
Fax no.: +32 2 429 17 15
Email: support@kbc.be
Ter attentie van: Sylvia De Koninck & Daisy Daems
Aanvaardingsformulier in verband met Voorwaardelijk Openbaar Overnamebod in cash door
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. voor een totale hoofdsom van maximaal g 320.000.000 op:
(i) alle g 220.000.000 in totale hoofdsom uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die
door Nyrstar zijn uitgegeven op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015, en (ii) voor een
totale hoofdsom van maximaal g 100.000.000 uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties
die door Nyrstar NV zijn uitgegeven op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016.
Dit Aanvaardingsformulier houdt verband met het voorwaardelijk openbaar overnamebod in cash (het
‘‘Bod’’) door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de ‘‘Bieder’’) voor een totale hoofdsom van maximaal
e 320.000.000 (de ‘‘Maximale Totale Hoofdsom’’) op (i) alle e 220.000.000 in totale hoofdsom
uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn door de Vennootschap op 9 april
2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE6000680668) (de ‘‘2015 Obligaties’’), en (ii) voor een totale
hoofdsom van maximaal e 100.000.000 uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die
uitgegeven zijn door de Vennootschap op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016 (ISIN
BE6220236143) (de ‘‘2016 Obligaties’’, en samen met de 2015 Obligaties, de ‘‘Bestaande
Obligaties’’). Termen gebruikt in dit Aanvaardingsformulier en niet elders gedefinieerd hebben de
betekenis die eraan wordt gegeven in het openbaar overnamebod memorandum, gedateerd
15 september 2014, dat werd voorbereid door de Bieder in verband met het Bod en dat van tijd tot tijd zal
worden aangevuld (het ‘‘Openbaar Overnamebod Memorandum’’).
Ik, de ondergetekende:
Naam (naam, voornaam of vennootschapsnaam):
Adres (volledig adres):
Email:

Fax:

Verklaar het volgende:
(1) Ik bevestig de bepalingen en voorwaarden van het Bod te hebben gelezen en te aanvaarden
beschreven in het Openbaar Overnamebod Memorandum.
(2) Ik dien hierbij Bestaande Obligaties met de volgende hoofdsom in (elk Bestaande Obligatie met een
hoofdsom van e 1.000,00), die ik volledig bezit, aan de Bieder in overeenstemming met de
bepalingen en voorwaarden van het Bod beschreven in het Openbaar Overnamebod
Memorandum, voor een prijs in cash bestaand uit de Biedprijs:
Hoofdsom van 2015 Obligaties e
Hoofdsom van 2016 Obligaties e
(3) Ik bevestig hierbij dat de Bestaande Obligaties gehouden in het X/N systeem op de
effectenrekening waarnaar hieronder wordt verwezen geblokkeerd mogen worden op de
effectenrekening van de betrokken financiële tussenpersoon waar de Bestaande Obligaties worden
gehouden in overeenstemming met de toepasselijke procedures van de relevante financiële
tussenpersonen, onmiddellijk na het indienen van dit Aanvaardingsformulier en, op de
Betaaldatum, zullen worden overgemaakt op de effectenrekening 0401 van KBC Bank NV in het X/N
systeem op een levering tegen betalingsbasis.
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Details van de rekening waar de Bestaande Obligaties worden gehouden in het X/N systeem
•
•
•
•

Deelnemer ID:
Effectenrekening
Verzending agent (BIC/Swift Code):
Verkoper (BIC/Swift Code):

Details van de rekening van de Centralisatie en Betalingsagent
•
•
•
•

Ontvangagent: KREDBEBB (deelnemer 0401)
Koper: KREDBEBB (optioneel)
Plaats van betaling: NBBEBEBB216
Isin:

Ik begrijp dat het Aanvaardingsformulier geldig zal zijn bij ontvangst door de Centralisatie en
Betalingsagent van de relevante Bestaande Obligaties op haar effectenrekening bij de NBB.
(4) Ik vraag hierbij dat op de Betaaldatum, de Biedprijs en Verlopen Interest voor de Bestaande
Obligaties die in het Bod zullen zijn aanvaard wordt gecrediteerd op de volgende rekening:
•
•
•
•

IBAN nr.:
BIC/Swift Code:
Naam Rekening:
Bank:

(5) De Bestaande Obligaties waarnaar wordt verwezen in sectie (2) worden overgedragen aan de
Bieder in overeenstemming met het aanvaardingsproces beschreven in het Openbaar
Overnamebod Memorandum.
(6) Ik erken dat alle verklaringen, garanties en verbintenissen die worden verwacht te worden gemaakt
of gegeven door mij krachtens het Openbaar Overnamebod Memorandum opgenomen zijn in dit
Aanvaardingsformulier met betrekking tot de Bestaande Obligaties die door mij worden ingediend.
(7) Ik ben mij er bewust van dat ingeval (a) de Bestaande Obligaties in eigendom worden gehouden
door twee of meerdere personen, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moet worden
ondertekend door zulke personen, (b) de Bestaande Obligaties onderworpen zijn aan
vruchtgebruik, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moet worden ondertekend door de
vruchtgebruiker en de naakte eigenaar; (c) de Bestaande Obligaties in pand zijn gegeven, het
Aanvaardingsformulier gezamenlijk moet worden ondertekend door de pandgever en de
pandhouder, waarbij de pandhouder uitdrukkelijk de onherroepelijke en onvoorwaardelijke vrijgave
van de Bestaande Obligaties uit het pand moet bevestigen; en (d) de Bestaande Obligaties zijn
bezwaard op een andere manier of onderhevig zijn aan een andere vordering of belang, alle
begunstigden van zulke bezwaring, vordering of belang gezamenlijk het Aanvaardingsformulier
moeten ondertekenen, en alle begunstigden onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand moeten
doen van alle dergelijke bezwaringen, vorderingen of belangen met betrekking tot zulke Bestaande
Obligaties.
(8) Ik heb de mogelijkheid gehad het Openbaar Overnamebod Memorandum te lezen en erken alle
informatie te hebben ontvangen om een geı̈nformeerde beslissing te nemen om mijn Bestaande
Obligaties al dan niet in het Bod in te dienen. Ik ben mij bewust van de risico’s die ermee verband
houden en ik heb navraag gedaan over de belastingen die ik verschuldigd zou kunnen zijn in het
kader van de overdracht van mijn Bestaande Obligaties aan de Bieder, die ik, indien noodzakelijk,
exclusief zal dragen.
Opgemaakt in twee originelen:
Te (plaats):
Op (datum):
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De houder van Bestaande Obligaties

(handtekening)

(naam, voornaam, naam van de vennootschap)
Opmerking
Dit Aanvaardingsformulier zal nietig zijn tenzij de relevante secties behoorlijk werden ingevuld.
Informatie over Makelaarsvergoeding (te vervolledigen door de financiële tussenpersoon)
Naam van de financiële tussenpersoon:
Bankrekening van de financiële tussenpersoon:
Ik, als financieel tussenpersoon, verklaar en bevestig hierbij dat de houder van Bestaande Obligaties die
dit formulier indient geen ‘‘gekwalificeerde belegger’’ is zoals gedefinieerd onder artikel 2(1)(e) van de
EU Prospectusrichtlijn.
Handtekening
Datum:
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