STEMINSTRUCTIE

met het oog op de obligatiehouders-vergadering (de "Vergadering") van Établissements Delhaize
Frères et Cie “Le Lion” (Delhaize Groep) SA/NV (de "Emittent") die zal worden gehouden op 5
februari 2016 om 14u in de gebouwen van de Delhaize Group Support Office, Marie Curiesquare
40, 1070 Anderlecht, België en met betrekking tot de obligatie-uitgifte door de Emittent van
EUR 400,000,000 4.25% met vervaldag 19 October 2018 met ISIN Code BE0002178441 (de
"Obligaties")
Gelieve dit formulier, volledig ingevuld en getekend, terug te sturen per email naar BNP Paribas
Fortis, ten laatste op 1 februari 2016 om 11:00, Belgische tijd):
BNP Paribas Fortis – Corporate Actions
Attentie: General Assembly
Email: votingdelhaize@bnpparibasfortis.com

Ik, ondergetekende,
[naam en voornaam / maatschappelijke benaming + naam en voornaam van vertegenwoordiger]

………………………………………………………..

………………………………………………………..
Woonplaats / waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te

………………………………………………………………………………………………………………….

Houder van identiteitskaart (of paspoort) met nummer …………………………………………………..

Eigenaar van [aantal] ……………… Obligaties,

voor een totaal bedrag van ………………………………… EUR

Op effectenrekening met nummer …………………………………………………………………………

verklaar het volgende:
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1.

ik ben eigenaar van de hierboven vermelde Obligaties

2.

ik bevestig dat deze Obligaties geblokkeerd zijn conform artikel 571 van het Wetboek
Vennootschappen en dat deze blokkering behouden blijft tot na de Vergadering behoudens
herroeping van de huidig steminstructie, op geldige wijze ter kennis gebracht aan BNP
Paribas Fortis NV.

3.

Ik heb kennis genomen van het Memorandum tot Verzoek van Deelname opgemaakt door
de Emittent in het kader van de beoogde combinatie van de Emittent met Koninklijke Ahold
NV (de “Combinatie”) die nuttige toelichting bevat voor de Obligatiehouders met
betrekking tot de hieronder vermelde resoluties en de modaliteiten van de stemming

4.

Ik geef aan BNP Paribas Fortis NV (de “Gevolmachtigde”) de instructie:
(a)

in mijn naam deel te nemen (rechtstreeks of onrechtstreeks via een
gezamenlijke steminstructie verleend aan Lucid Issuer Services Limited),
aan de Vergadering met betrekking tot de volgende agenda:
(aa)

te verzaken aan het recht op vervroegde terugbetaling van
de Obligaties als gevolg van een mogelijk geval van
wanprestatie overeenkomstig Voorwaarde 9(h) van de
Obligaties, die veroorzaakt zou kunnen worden door de
Combinatie en de wijziging van de Emittent van de
Obligaties goed te keuren; en

(bb)

in te stemmen met verschillende technische wijzigingen aan
de Voorwaarden die voortvloeien uit de Combinatie.

en
b) op de volgende manier te stemmen voor wat betreft de resoluties hieronder (de
"Resoluties"): (Gelieve het juiste antwoord aan te duiden):
Voorgestelde resolutie 1: De algemene vergadering van
Obligatiehouders besluit te verzaken aan het recht op vervroegde
terugbetaling van de Obligaties als gevolg van een mogelijk geval
van wanprestatie in overeenstemming met Voorwaarde 9(h) van de
Obligaties, die veroorzaakt zou kunnen worden door de Combinatie
en keurt de wijziging van de Emittent van de Obligaties als gevolg
van de Combinatie goed.

VOOR

TEGEN

Voorgestelde resolutie 2: Met ingang van de Fusie, besluit de
algemene vergadering van Obligatiehouders:
(a)

de volgende definitie toe te voegen aan Voorwaarde 4 van de
Obligaties: “"Moedervennootschap" betekent een naamloze
vennootschap opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 35000363, dat wordt beheerd door
de Nederlandse Kamer van Koophandel en met de naam
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. of Ahold Delhaize N.V.”;
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(b)

het woord "Emittent" te vervangen door het woord
"Moedervennootschap” telkens het gebruikt wordt in Voorwaarde 4
in de definities van “Controlewijziging”, “Gewone Aandelen" en
"Ratingverlaging", in Voorwaarde 4 in de definitie van
“Dochtervennootschap”
voor
gebruik
in
de
definitie
“Geconsolideerde Kapitalisatie”, in lid (i) en (ii) van Voorwaarde
6.3(a), telkens de definities “Voornaamste Dochtervennootschap”
en “Dochtervennootschap” worden gebruikt in Voorwaarde 9(e),
9(f), 9(g) en 9(h), in Voorwaarde 10.2, en telkens de definities
“Grote Dochtervennootschap” en “Dochtervennootschap” worden
gebruikt in Voorwaarde 10.2;

(c)

in Voorwaarde 4, in de definitie van “Controlewijziging” telkens de
woorden "(zoals gedefinieerd in artikel 3, paragraaf 1, lid 5 van de
Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
of wijzigingen of de reactivering daarvan)" en de woorden
"overeenkomstig artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april
2007 op overnamebiedingen" te schrappen;

(d)

in Voorwaarde 4 op het einde van de definitie "Controlewijziging" de
woorden "een Controlewijziging zal niet geacht worden te hebben
plaatsgevonden indien een persoon of een groep personen controle
verwerven over de Moedervennootschap door Stichting Ahold
Continuïteit (“SAC”) in overeenstemming met de statuten van SAC,
zoals gewijzigd van tijd tot tijd”;

(e)

lid (b) van de definitie “Controlewijziging” te verwijderen en in
Voorwaarde 4 de definitie "Permanente Bestuurders" te
verwijderen;

(f)

in Voorwaarde 4, in de definitie van “Ratingverlaging” telkens de
woorden “onder BBB-/Baa3” na “een ratingverlaging” toe te
voegen”

(g)

een nieuw lid (iii) toe te voegen in voorwaarde 6.3(a): "(iii) de
Emittent is niet langer een (rechtstreeks of onrechtstreeks)
volledige Dochtervennootschap van de Moedervennootschap,";

(h)

om in Voorwaarde 9(e), 9(f) en 9(g) telkens de woorden “de
Emittent of een Voornaamste Dochtervennootschap” te vervangen
door “de Moedervennootschap, de Emittent of elke Voornaamste
Dochtervennootschap”;

(i)

Voorwaarde 9 te vervangen door het volgende: “er wordt een bevel
gegeven of een daadwerkelijk besluit genomen om de
Moedervennootschap,
Emittent
of
enige
Voornaamste
Dochtervennootschappen te ontbinden of te vereffenen anders dan
een solvabele vereffening of reorganisatie van de Emittent of enige
Voornaamste Dochtervennootschap, of de Moedervennootschap,
de
Emittent
of
enige
van
zijn
Voornaamste
Dochtervennootschappen ophoudt of dreigt op te houden met het
voortzetten van alle of een wezenlijk deel van zijn activiteiten of
operaties, behalve voor en gevolgd door een wederopbouw,
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vermenging, reorganisatie, fusie of consolidatie (i) op voorwaarden
die door een besluit van de algemene vergadering van
Obligatiehouders zijn goedgekeurd, of (ii) in het geval van de
Emittent of een Voornaamste Dochtervennootschap, waarbij de
onderneming en activa van de Emittent of die Voornaamste
Dochtervennootschap worden overgedragen naar of anderszins
worden ingebracht in de Moedervennootschap of een andere van
haar Dochtervennootschappen”;
(j)

zo lang de Emittent onder de Obligaties een vennootschap is,
opgericht naar Nederlands recht en uitsluitend gedurende deze
periode, in Voorwaarde 10.1 de woorden "en, zo lang de Emittent
een vennootschap naar Nederlands recht is, Nederland" toe te
voegen na "een ander land dan België"; en

(k)

(i) te erkennen dat in de periode waarnaar in bovenstaande
paragraaf (j) wordt verwezen, bepaalde bepalingen van het
Belgische Wetboek van vennootschappen (waarnaar wordt
verwezen in bepaalde Voorwaarden) wettelijk mogelijks niet van
toepassing zijn op de Emittent van de Obligaties gedurende deze
periode, aangezien de Emittent van de Obligaties een
vennootschap is die is opgericht naar Nederlands recht en (ii) voor
zover nodig of nuttig, ermee in te stemmen dat gedurende deze
periode de relevante bepalingen van het Belgisch Wetboek van
vennootschappen contractueel geacht worden te zijn vervangen
door gelijkwaardige of overeenstemmende bepalingen naar
Nederlands recht of, in verband met de bepalingen die betrekking
hebben op de vergaderingen van obligatiehouders, door de
gelijkwaardige of overeenstemmende bepalingen die werden
toegepast op de meest recent uitgegeven obligaties door de
Moedervennootschap.

VOOR

TEGEN

De Gevolmachtigde is gemachtigd om:
−

deel te nemen aan alle beraadslagingen en voor naam en rekening van de huidige
Obligatiehouder te stemmen over de Resoluties;

−

de aanwezigheidslijst te tekenen, evenals het verslag van de Vergadering en alle bijlagen
die hiertoe behoren (of aan Lucid Issuer Services Limited te vragen om deze te tekenen);
en

−

alle andere normale handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om deze Steminstructie
uit te voeren, met belofte van bekrachtiging door de huidige Obligatiehouder.

De huidige Obligatiehouder bekrachtigt hierbij alle handelingen van de Gevolmachtigde en keurt
deze tevens goed. De Gevolmachtigde zal in naam van de huidige Obligatiehouder stemmen
volgens de instructies hierboven gegeven.
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Indien er instructies met betrekking tot de respectievelijke agendapunten ontbreken, of indien er,
om welke reden ook enige onduidelijkheid is over de Steminstructie die hierin gegeven wordt, zal
de Gevolmachtigde voor de Resoluties stemmen.
Wijzigingen aan de agenda van en aan de Resoluties onderworpen aan de stemming op de
Vergadering
In geval van wijzigingen aan de agenda van en de Resoluties onderworpen aan de stemming op
de Vergadering zal de Emittent voor en ten laatste op 2 februari 2016 een gewijzigde agenda
publiceren met desgevallend de gewijzigde of toegevoegde resolutievoorstellen. De Emittent zal
bijgevolg gewijzigde formulieren beschikbaar stellen voor stemming bij volmacht. Steminstructies
die de Emittent bereiken voor de publicatie van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de
ongewijzigde Resoluties opgenomen in de Steminstructie, onder voorbehoud van het toepasselijke
recht en latere aanpassingen toegebracht aan de Steminstructie.
Herroepbaarheid van de steminstructies
Deze Steminstructie kan worden herroepen door de huidige Obligatiehouder op voorwaarde dat
BNP Paribas Fortis NV ten laatste om 11u (Belgische tijd) op 1 februari 2016 een schriftelijk
bericht van herroeping geldig heeft ontvangen.
Uw gegevens voor de betaling van de Deelnemingsvergoeding (indien van toepassing1)

Rekening: IBAN: ………………………………………….……………BIC: …………………..
Rekeninghouder: …………………………………………………………………….……………….…

Gedaan te …………………………………………., op …………………….

Gelieve te dateren en te ondertekenen

Handtekening(en): ………………………………………. (***)
Naam:
…………………………………………..…………………………
Adres:
…………………………………………..…………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………..…………………………
Emailadres:
…………………………………………..…………………………

1

Alle details met betrekking tot deze Deelnemingsvergoeding zijn opgenomen in het Memorandum tot Verzoek van
Deelname, opgesteld door de Emittent dat kan worden geraadpleegd op de website van de BNP Paribas Fortis NV:
www.bnpparibasfortis.be > Sparen en Beleggen > In De Kijker > Delhaize : bericht aan de houders van de obligatie
BE0002178441
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