Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Elsene (Brussel), Elyzeese Veldenstraat 43
Ondernemingsnummer BE 0423.898.710

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP NIEUWE AANDELEN
IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING
IN GELD MET EXTRALEGAAL VOORKEURRECHT
VOOR EEN MAXIMUMBEDRAG VAN 451.929.248 EUR
VERZOEK TOT TOELATING VOOR DE VERHANDELING VAN NIEUWE
AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT EURONEXT BRUSSELS

INSCHRIJVINGSFORMULIER A
VOLLE EIGENDOM
bestemd voor de aandeelhouders, natuurlijke personen, die houder zijn of wensen te worden
van aandelen van Solvac in VOLLE EIGENDOM (of waarvan de BLOTE EIGENDOM aan één
1

enkele houder toebehoort )

1

Indien de aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, of bij inpandgeving, wordt het inschrijvingsrecht
rechtsgeldig uitgeoefend of verkocht door de blote eigenaar of de aandeelhouder-debiteur-pandhouder, behoudens
andersluidende kennisgeving die samen met dit inschrijvingsformulier moet worden teruggestuurd. De Nieuwe
Aandelen komen, in principe, in volle eigendom toe aan de blote eigenaar of aan de aandeelhouder-debiteurpandhouder.
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FORMULIER A
DEEL 1
INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHTEN
TERUG TE STUREN NAAR EUROCLEAR BELGIUM

Dit formulier moet, ingevuld en ondertekend, rechtstreeks naar EUROCLEAR BELGIUM worden
gestuurd, ter attentie van Peter Leekens, bij voorkeur per e-mail naar solvac@euroclear.com
(in welk geval u een gescande kopie van het ingevulde en ondertekende formulier bij uw e-mail
moet voegen) of, in voorkomend geval, per fax op het nummer +32 (0)2.326.22.31 of via de
post naar volgend adres : Blvd du Roi Albert II, 1 - B - 1210 Bruxelles.
Dit formulier moet zo snel mogelijk worden verstuurd, en moet door EUROCLEAR
BELGIUM uiterlijk zijn ontvangen op dinsdag 15 december 2015 om 16 uur CET.
Gelieve alle instructies te volgen die in dit formulier worden vermeld. Zo niet, dan zal het
niet mogelijk zijn uw aanvraag te behandelen. Ieder onvolledig formulier of ieder
formulier dat EUROCLEAR BELGIUM ontvangt na 15 december 2015 om 16 uur CET zal
niet in aanmerking kunnen worden genomen.

Ondergetekende (naam en voornaam)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Bestaande

aandeelhouder

met aandeelhoudersnummer .......................................... in het aandeelhoudersregister van
SOLVAC, en houder van ……………………….. aandelen van SOLVAC, waarvan:

Kader 0

…………. aandelen aangehouden in volle eigendom, en/of
…………. aandelen aangehouden in blote eigendom,
houder van ……………. overtollige voorkeurrechten die tijdens mijn eerste
inschrijving niet werden uitgeoefend om op de Nieuwe Aandelen in te schrijven

en
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 Die van 1 december 2015 tot en met 3 december 2015 ……………………
aandelen heeft verworven, en aldus hetzelfde aantal voorkeurrechten heeft
Kader 1

verworven.
 Die van 1 december 2015 tot en met 3 december 2015 ……………………
aandelen heeft verkocht, en aldus hetzelfde aantal voorkeurrechten heeft
overgedragen.

Nieuwe
-

aandeelhouder

gedomicilieerd te ................................................................................................................
.............................................................................................................................................

-

geboren op .........................................................................................................................

-

rijksregisternummer: ...........................................................................................................

-

houder van rekening nr. (IBAN + BIC) ...............................................................................
bij

de

bank

…………………………………………………………….,

waarop

ik

de

dividenden gestort wil krijgen die zullen worden uitgekeerd op de Nieuwe Aandelen die
mij zullen toebehoren.
Die sinds 4 december 2015 de volgende voorkeurrechten onderhands
(buiten de beurs) heeft verworven:
Identiteit van de overdrager(s)

Aandeelhouders
nummer
van de
overdrager(s)

Handtekening van de
overdrager(s) voor
akkoord

Kader 2

Aantal
rechten

Kader 3

en/of



Die sinds 4 december 2015 …………… voorkeurrechten heeft verworven op de
beurs via mijn financiële tussenpersoon ................................................................

3 / 11

Kader 4

Dit brengt het totale aantal van mijn rechten (vermeld in Kaders 0 tot 3) op
.............................. voorkeurrechten, die het recht verlenen om op onherleidbare
wijze in te schrijven op Nieuwe Aandelen met een ratio van 2 Nieuwe Aandelen
door de uitoefening van 5 voorkeurrechten.

Met kennis van de bepalingen en voorwaarden voor de kapitaalverhoging en het
prospectus dat op 2 december 2015 werd goedgekeurd door de FSMA (het
« Prospectus ») , evenals de statuten van SOLVAC:

□

Ik verbind mij onherroepelijk tot de inschrijving op ………………………… Nieuwe

Aandelen, tegen de prijs van 74 EUR per Nieuw Aandeel, door de uitoefening van

Kader 5

………………………… voorkeurrechten die ik bezit en die recht geven op de dividenden
die betaalbaar worden gesteld vanaf het ogenblik van de uitgifte, door inbreng van
.................... keer de inschrijvingsprijs (74 EUR per aandeel), ofwel een totaal van
............................ EUR.

□

Na afloop van deze inschrijving houd ik nog …………… overtollige rechten over.

□

Ik wens niet in te schrijven op Nieuwe Aandelen.

Kader 6



Ik stort het bedrag van mijn inschrijving op de speciale rekening van SOLVAC

(IBAN BE59 0017 6893 3426 en BIC: GEBABEBB) uiterlijk tegen 18 december 2015
met verplichte vermelding van

de naam en de voornaam van de inschrijver zoals

vermeld op dit formulier evenals het aantal Nieuwe Aandelen waarop wordt
ingeschreven.

Ik vraag om de Nieuwe Aandelen op mijn naam in te schrijven in het register van aandelen op
naam van SOLVAC, als volle of blote eigenaar, en in voorkomend geval bezorg ik schriftelijk

Kader 7

aan SOLVAC de naam, de voornaam en het adres van de vruchtgebruiker.

□

Ik heb mijn financiële tussenpersoon ………………………………….. gevraagd

……………… voorkeurrechten te verkopen.

De verkoop van de voorkeurrechten zal plaatsvinden op Euronext Brussels. Noch SOLVAC,
noch

EUROCLEAR

BELGIUM,

noch

mijn

financiële

tussenpersoon

zullen

enige

4 / 11

aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verkoop van voorkeurrechten op Euronext
Brussels of op enige andere manier.
Ik erken dat, indien en voor zover ik niet inschrijf of indien ik inschrijf op de Nieuwe Aandelen
zonder al mijn voorkeurrechten te gebruiken of indien ik ze niet verkoop, ik als tegenprestatie
voor mijn niet-uitgeoefende voorkeurrechten een vergoeding zal ontvangen volgens de
voorwaarden en beperkingen beschreven in het Prospectus, voortvloeiend uit de verkoop van
scrips.

Kader 8

□

Dit is het eerste inschrijvingsformulier dat ik invul in het kader van de
kapitaalverhoging.

□

Ik heb al ten minste één ander inschrijvingsformulier ingevuld in het kader van de
kapitaalverhoging.

Gelieve ons een telefoonnummer en een e-mailadres te bezorgen, zodat we indien nodig snel
contact met u kunnen opnemen:
Tel.: : …………………………… - E-mail: ………………………………..
Voor alle informatie die u aan SOLVAC wilt bezorgen, kunt u contact opnemen met de Dienst
Aandeelhouders:
Elyzeese Veldenstraat 43 in 1050 BRUSSEL
Tel.: + 32 (0)2 639 66 36
- Fax: + 32 (0)2 639 66 31
E-mail: contact@solvac.be

Ik verklaar, waarborg en erken het volgende:
i)

Ik erken kennis te hebben genomen van het Prospectus, zodat ik met volledige
kennis van zaken de beslissing heb kunnen nemen om in te schrijven op deze
aanbieding.

ii)

Ik heb begrepen dat de toekenning van Nieuwe Aandelen enkel betrekking zal
hebben op natuurlijke personen of de financiële instellingen of rechtspersonen
(of gelijkgestelden) die voorafgaandelijk correct goedgekeurd zijn door de Raad
van Bestuur van SOLVAC.

iii)

Ik erken dat de voorkeurrechten, de scrips en de Nieuwe Aandelen niet zijn en
niet zullen worden geregistreerd in de zin van de United States Securities Act
van 1933 (zoals geamendeerd) en aanvaard om op geen enkele wijze effecten
te zullen aanbieden, verkopen, verpanden of overdragen, tenzij buiten het
grondgebied van de Verenigde Staten.
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iv)

Ik verklaar geen kennis te hebben genomen van deze aanbieding in een land
waarin deze aanbieding ongeoorloofd is en in het bijzonder in de Verenigde
Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.

v)

Ik ben nu of zal op de datum van levering of verwerving van de
voorkeurrechten, de scrips en de Nieuwe Aandelen, de effectieve begunstigde
in volle eigendom of in blote eigendom van die effecten zijn.

vi)

Ik erken dat SOLVAC, EUROCLEAR BELGIUM, BNP PARIBAS FORTIS en
KBC SECURITIES geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in geval van
laattijdige of onvolledige communicatie van het inschrijvingsformulier, noch in
het algemeen, in geval van niet-naleving van de procedure die werd voorzien
voor de verzending van het formulier.

vii)

Ik erken dat BNP PARIBAS FORTIS en KBC SECURITIES geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaarden

voor

de

centralisatie

van

de

inschrijvingsformulieren.
viii)

SOLVAC,

EUROCLEAR

BELGIUM,

BNP

PARIBAS

FORTIS,

KBC

SECURITIES en mijn financiële tussenpersoon evenals de personen die ermee
verbonden zijn en elke andere derde, zullen zich kunnen baseren op de
juistheid en nauwkeurigheid van de voorgaande erkenningen, verklaringen en
waarborgen.

Opgemaakt te ............................................, op .................................. 2015

___________________________________________
Handtekening van de inschrijver

NIET RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERSPREIDEN, PUBLICEREN OF
VERDELEN IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN OF
ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DE VERDELING OF DE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN.
Deze schriftelijke mededeling vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen
van een aanbod tot aankoop of inschrijving, van effecten in de Verenigde Staten. De effecten
waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de
Securities Act of 1933, zoals gewijzigd, en kunnen niet worden aangeboden, uitgeoefend of
verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of toepasselijke vrijstelling van registratie.
SOLVAC heeft geen intentie om eender welk deel van het aanbod te registreren in de
Verenigde Staten of een publieke aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten.
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van de aanbieding is onderworpen
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aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde jurisdicties. SOLVAC
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze beperkingen door eender wie worden
overtreden.
De informatie vervat in dit document is geen en vormt geen deel van een aanbod tot verkoop of
een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop en er zal geen enkele verkoop van
effecten plaatsvinden waarnaar dit document verwijst in de jurisdicties waarin een dergelijk
aanbod, uitnodiging of verkoop een inbreuk op de wet zou uitmaken. Een prospectus
overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd (samen met alle omzettingsmaatregelen
van toepassing in enige lidstaat, de « Prospectus Richtlijn ») werd goedgekeurd door de
Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( « FSMA »). De beleggers worden
verzocht om de rubriek van het prospectus te consulteren die specifieke informatie bevat over
de risicofactoren. De verspreiding van het huidige document kan beperkt zijn door de wetgeving
of reglementering toepasselijk in bepaalde landen. Bijgevolg zullen personen die in het bezit zijn
gekomen van dit document zich moeten informeren over dergelijke beperkingen en deze
moeten naleven.
SOLVAC overweegt niet om de aanbieding van effecten aan het publiek toe te staan in andere
lidstaten van de Europese Economische Ruimte dan België en Frankrijk. Wat betreft elke
andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en Frankrijk en die de
Prospectus Richtlijn heeft omgezet (elk een « Relevante Lidstaat »), is het niet voorzien dat
enige maatregelen om een aanbieding van effecten aan het publiek die de publicatie van een
prospectus in een dergelijke Relevante Lidstaat noodzaken, zullen worden genomen, en geen
enkele dergelijke maatregel is reeds genomen in een dergelijke Relevante Lidstaat. Bijgevolg is
het voorzien dat de effecten enkel kunnen worden aangeboden in een Relevante Lidstaat (a)
aan een rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in artikel 2(1)(e)
van de Prospectus Richtlijn; (b) aan minder dan 150 andere natuurlijke of rechtspersonen dan
gekwalificeerde beleggers, per lidstaat of (c) in eender welke andere omstandigheden die de
publicatie van een prospectus door SOLVAC niet vereist overeenkomstig artikel 3 van de
Prospectus Richtlijn. Voor de toepassing van deze paragraaf betekent de uitdrukking
« aanbieding van effecten aan het publiek » een in om het even welke vorm en met om het
even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de
voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in
staat te stellen tot uitoefening van of aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten,
zoals dit kan variëren in een lidstaat in functie van de regelgeving die de Prospectus Richtlijn
heeft omgezet in die lidstaat.
Deze mededeling is enkel gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) binnen
het Verenigd Koninkrijk, personen die een professionele ervaring hebben inzake investeringen
die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion), Order 2005, zoals gewijzigd (het « Order »), of die « high net worth entities » zijn,
en andere personen waaraan zij wettelijk gericht kan zijn, onder het artikel 49(2) van het Order
(deze personen worden samen de « Relevante Personen » genoemd). Elke belegging of elke
investeringsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, zal enkel toegankelijk zijn voor,
en zal enkel gerealiseerd worden met, Relevante Personen. Elke persoon die geen Relevante
Persoon is, kan niet handelen op basis van of zich baseren op dit document of zijn inhoud.
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FORMULIER A
DEEL 2
INSCHRIJVING MET SCRIPS
OVER TE MAKEN AAN UW FINANCIËLE TUSSENPERSOON

Dit formulier moet, ingevuld en ondertekend, direct worden overgemaakt aan uw financiële
tussenpersoon binnen de termijnen en volgens de modaliteiten die hij u zal aangeven, zodat
deze het formulier vanaf 18 december 2015 zo snel mogelijk en uiterlijk op 21 december 2015
2
kan overmaken aan EUROCLEAR BELGIUM .

Ondergetekende (naam en voornaam)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Bestaande

aandeelhouder

met aandeelhoudersnummer …………………… in het aandeelhoudersregister van
SOLVAC

Nieuwe
-

aandeelhouder

gedomicilieerd te ................................................................................................................
.............................................................................................................................................

-

geboren op .........................................................................................................................

-

rijksregisternummer: ...........................................................................................................

-

houder van rekening nr. (IBAN + BIC) ...............................................................................

-

bij

de

bank

…………………………………………………………….,

waarop

ik

de

dividenden gestort wil krijgen die zullen worden uitgekeerd op de Nieuwe Aandelen die
mij zullen toebehoren.

2

Formulier door de financiële tussenpersoon over te maken aan EUROCLEAR BELGIUM, ter attentie van Peter
Leekens, via e-mail (Solvac@euroclear.com).
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Met kennis van de bepalingen en voorwaarden voor de kapitaalverhoging en het
prospectus dat op 2 december 2015 werd goedgekeurd door de FSMA (het « Prospectus

»), evenals de statuten van SOLVAC:

□

Ik verbind mij onherroepelijk tot de inschrijving op ………………………… Nieuwe

Kader 1

Aandelen, tegen de prijs van 74 EUR per Nieuw Aandeel, door de uitoefening van de
scrips die mij, in voorkomend geval, zullen worden toegekend na de veilingprocedure die
wordt georganiseerd door Euronext Brussels, door inbreng van .................... keer de
inschrijvingsprijs (74 EUR per Nieuw Aandeel), ofwel een totaal van ............................
EUR.


Ik geef mijn financiële tussenpersoon de opdracht mijn rekening IBAN

Kader 2

………………….,

BIC

………………

te

debiteren

voor

een

bedrag

van

.......................................... EUR, voor de prijs van de Nieuwe Aandelen waarop zal
worden ingeschreven en de bijzondere rekening van SOLVAC (IBAN: BE46 0012 5702
6636 en BIC: GEBABEBB) te crediteren met vermelding van mijn

identiteit en het

aantal Nieuwe Aandelen waarop wordt ingeschreven.

Ik vraag om de Nieuwe Aandelen op mijn naam in te schrijven in het register van aandelen op
naam van SOLVAC, als volle of blote eigenaar, en in voorkomend geval bezorg ik schriftelijk en
rechtstreeks aan SOLVAC de naam, de voornaam en het adres van de vruchtgebruiker.
Ik verklaar, waarborg en erken het volgende:
i)

Ik erken kennis te hebben genomen van het Prospectus, zodat ik met
volledige kennis van zaken de beslissing heb kunnen nemen om in te
schrijven op deze aanbieding.

ii)

Ik heb begrepen dat de toekenning van Nieuwe Aandelen enkel
betrekking zal hebben op natuurlijke personen of de financiële
instellingen of rechtspersonen (of gelijkgestelden) die voorafgaandelijk
correct goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur van SOLVAC.

iii)

Ik erken dat de voorkeurrechten, de scrips en de Nieuwe Aandelen niet
zijn en niet zullen worden geregistreerd in de zin van de United States
Securities Act van 1933 (zoals geamendeerd) en aanvaard om op geen
enkele wijze effecten te zullen aanbieden, verkopen, verpanden of
overdragen, tenzij buiten het grondgebied van de Verenigde Staten.
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iv)

Ik verklaar geen kennis te hebben genomen van deze aanbieding in
een land waarin deze aanbieding ongeoorloofd is en in het bijzonder in
de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.

v)

Ik ben nu of zal op de datum van levering of verwerving van de
voorkeurrechten, de scrips en de Nieuwe Aandelen, de effectieve
begunstigde in volle eigendom of in blote eigendom van die effecten
zijn.

vi)

Ik erken dat SOLVAC, EUROCLEAR BELGIUM, BNP PARIBAS
FORTIS en KBC

SECURITIES geen

enkele

aansprakelijkheid

aanvaarden in geval van laattijdige of onvolledige communicatie van
het inschrijvingsformulier, noch in het algemeen, in geval van nietnaleving van de procedure die werd voorzien voor de verzending van
het formulier.
vii)

Ik erken dat BNP PARIBAS FORTIS en KBC SECURITIES geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de centralisatie van de
inschrijvingsformulieren.

viii)

SOLVAC, EUROCLEAR BELGIUM, BNP PARIBAS FORTIS, KBC
SECURITIES en mijn financiële tussenpersoon evenals de personen
die ermee verbonden zijn en elke andere derde, zullen zich kunnen
baseren op de juistheid en nauwkeurigheid van de voorgaande
erkenningen, verklaringen en waarborgen.

Opgemaakt te ............................................, op .................................. 2015

___________________________________________
Handtekening van de inschrijver

NIET RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERSPREIDEN, PUBLICEREN OF
VERDELEN IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN OF
ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DE VERDELING OF DE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN.
Deze schriftelijke mededeling vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen
van een aanbod tot aankoop of inschrijving, van effecten in de Verenigde Staten. De effecten
waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de
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Securities Act of 1933, zoals gewijzigd, en kunnen niet worden aangeboden, uitgeoefend of
verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of toepasselijke vrijstelling van registratie.
SOLVAC heeft geen intentie om eender welk deel van het aanbod te registreren in de
Verenigde Staten of een publieke aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten.
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van de aanbieding is onderworpen
aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde jurisdicties. SOLVAC
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze beperkingen door eender wie worden
overtreden.
De informatie vervat in dit document is geen en vormt geen deel van een aanbod tot verkoop of
een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop en er zal geen enkele verkoop van
effecten plaatsvinden waarnaar dit document verwijst in de jurisdicties waarin een dergelijk
aanbod, uitnodiging of verkoop een inbreuk op de wet zou uitmaken. Een prospectus
overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd (samen met alle omzettingsmaatregelen
van toepassing in enige lidstaat, de « Prospectus Richtlijn ») werd goedgekeurd door de
Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( « FSMA »). De beleggers worden
verzocht om de rubriek van het prospectus te consulteren die specifieke informatie bevat over
de risicofactoren. De verspreiding van het huidige document kan beperkt zijn door de wetgeving
of reglementering toepasselijk in bepaalde landen. Bijgevolg zullen personen die in het bezit zijn
gekomen van dit document zich moeten informeren over dergelijke beperkingen en deze
moeten naleven.
SOLVAC overweegt niet om de aanbieding van effecten aan het publiek toe te staan in andere
lidstaten van de Europese Economische Ruimte dan België en Frankrijk. Wat betreft elke
andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en Frankrijk en die de
Prospectus Richtlijn heeft omgezet (elk een « Relevante Lidstaat »), is het niet voorzien dat
enige maatregelen om een aanbieding van effecten aan het publiek die de publicatie van een
prospectus in een dergelijke Relevante Lidstaat noodzaken, zullen worden genomen, en geen
enkele dergelijke maatregel is reeds genomen in een dergelijke Relevante Lidstaat. Bijgevolg is
het voorzien dat de effecten enkel kunnen worden aangeboden in een Relevante Lidstaat (a)
aan een rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in artikel 2(1)(e)
van de Prospectus Richtlijn; (b) aan minder dan 150 andere natuurlijke of rechtspersonen dan
gekwalificeerde beleggers, per lidstaat of (c) in eender welke andere omstandigheden die de
publicatie van een prospectus door SOLVAC niet vereist overeenkomstig artikel 3 van de
Prospectus Richtlijn. Voor de toepassing van deze paragraaf betekent de uitdrukking
« aanbieding van effecten aan het publiek » een in om het even welke vorm en met om het
even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de
voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in
staat te stellen tot uitoefening van of aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten,
zoals dit kan variëren in een lidstaat in functie van de regelgeving die de Prospectus Richtlijn
heeft omgezet in die lidstaat..
Deze mededeling is enkel gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) binnen
het Verenigd Koninkrijk, personen die een professionele ervaring hebben inzake investeringen
die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion), Order 2005, zoals gewijzigd (het « Order »), of die « high net worth entities » zijn,
en andere personen waaraan zij wettelijk gericht kan zijn, onder het artikel 49(2) van het Order
(deze personen worden samen de « Relevante Personen » genoemd). Elke belegging of elke
investeringsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, zal enkel toegankelijk zijn voor,
en zal enkel gerealiseerd worden met, Relevante Personen. Elke persoon die geen Relevante
Persoon is, kan niet handelen op basis van of zich baseren op dit document of zijn inhoud.
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