Toelichting voor de houders van obligaties uitgegeven door Etablissements Delhaize Frères et Cie "Le
Lion" (Groupe Delhaize) SA/NV (de “Emittent”) met ISIN-code BE0002178441 – aan 4.25% en met
vervaldag 19 oktober 2018 (de “Obligaties”)

Dit document heeft als enig doel u op de hoogte te brengen van de praktische modaliteiten om
over te gaan tot de aan de houders van de Obligaties door de Emittent voorgestelde stemming
in het kader van de geplande fusie van de Emittent met Koninklijke Ahold NV. Voor meer
informatie over de aan de stemming onderworpen resoluties, verwijzen wij u naar het
Memorandum tot Verzoek van Deelname van 18 December 2015 dat door de Emittent is
opgesteld en beschikbaar is op onze website www.bnpparibasfortis.be.
Aangezien het quorum voor de eerste Obligatiehoudervergadering niet bereikt werd, zal een
verdaagde Obligatiehoudervergadering gehouden worden op 5 februari 2016 om 14u00, in de
gebouwen van Delhaize Group Support Office, Marie Curiesquare, 1070 Anderlecht, België.
Hoe kan u stemmen?

U hebt de volgende mogelijkheden:
1) U hebt reeds uw steminstructies doorgegeven aan BNP Paribas Fortis voor de eerste
Obligatiehoudervergadering van 11 januari 2016:
U moet niet opnieuw stemmen. Uw steminstructies blijven geldig voor de verdaagde
vergadering behalve indien u uw instructie wilt herroepen.
2) U hebt geen steminstructie gegeven aan BNP Paribas Fortis voor de eerste
Obligatiehoudervergadering op 11 januari 2016 of u wilt uw steminstructies voor de
verdaagde vergadering wijzigen:
i. U vraagt aan BNP Paribas Fortis NV om in uw naam te stemmen door het formulier
“Steminstructie” (beschikbaar op de website van de bank:
www.bnpparibasfortis.be > Sparen en Beleggen > In De Kijker > Delhaize : bericht
aan de houders van de obligatie BE0002178441), geldig ingevuld en getekend, te
versturen naar het volgende e-mailadres: votingdelhaize@bnpparibasfortis.com;
of
ii. U contacteert uw agentschap dat u helpt met het invullen en handtekenen van het
formulier “Steminstructie”;
De deadline voor nieuwe of herroepingen van Steminstructies of herroepingen voor de verdaagde
Obligatiehoudervergadering is 1 februari 2016 om 11u (Belgische tijd).
of

iii. U kan ook zelf naar de vergadering gaan of iemand een volmacht geven om in uw
naam te gaan stemmen. Hiervoor dient u het volgende te doen:
1. U contacteert uw Agentschap om een “Stemcertificaat”, dat bewijst dat u
eigenaar bent van de Obligaties, te bekomen;
2. U vult het formulier “Kennisgeving voor Vergadering” in dat u kunt vinden
in het Memorandum tot Verzoek van Deelname opgesteld door de
Emittent en stuurt dit geldig ingevuld en getekend met het
Stemcertificaat naar de Tabelleringsagent:
Lucid Issuer Services Limited
c/o Delhaize Group Support Office
Square Marie Curie 40
1070 Anderlecht
Belgium
Ter attentie van: Thomas Choquet / Yves Theis
Email: delhaize@lucid-is.com
die het ten laatste op 1 februari 2016 om 11u00 (Belgische tijd) moet
ontvangen.
3. Teneinde deel te nemen aan de stemming brengt u of uw gevolmachtigde
een identiteitsbewijs mee, dat u zal worden gevraagd door de
Tabelleringsagent.

