Effecten aan
toonder

Afschaffing van effecten aan
toonder:
wat moet u doen?

Vanaf 1 januari 2014 bestaan effecten
aan toonder niet meer in België. Een
"niet-omgezet" effect aan toonder zal
zijn rechten opgeschort zien. Tenzij het
intussen wordt omgezet, zal het zelfs
publiek worden verkocht in 2015.

Kiest u effecten op naam of gedematerialiseerde effecten?
Het onderstaand overzicht kan u helpen
bij het maken van uw keuze.

Wat doet u als emittent van effecten (niet-genoteerde nv of cva)?
Als u niets doet, worden de door u
uitgegeven effecten verplicht effecten
op naam. Vanaf 1 januari 2014 moeten
alle houders van effecten ingeschreven
zijn in uw register.

worden geplaatst, moet u hiervoor de
toestemming verlenen in uw statuten
en moet u de noodzakelijke structuur
hiervoor oprichten (d.w.z. een rekeninghouder aanwijzen die als Hoofd van de
piramide kan optreden).

Indien u wil toelaten dat door u uitgegeven effecten in gedematerialiseerde
vorm op een effectenrekening kunnen

Gedematerialiseerde effecten

Nominatieve effecten

Vorm

Ze staan op een effectenrekening bij een financiële
instelling.

Ze zijn ingeschreven in het register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bewaard.

Discretie

Alleen de bank kent de identiteit van de houder van
de effecten die op een effectenrekening ingeschreven zijn. De bancaire discretieplicht geldt immers
zowel voor effectenrekeningen als voor andere
bankrekeningen.

Uw onderneming houdt een register bij met
daarin alle houders en het aantal effecten dat zij
bezitten. Elke houder van effecten kan dit register
raadplegen.

Overdracht

Een schenking kan gebeuren door middel van een
overschrijving naar een andere rekening
(= bankgift). Deze schenking moet niet verplicht
ter registratie worden aangeboden en kan dus
gebeuren zonder schenkingsrechten. Bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de
schenking, zullen er op de geschonken effecten
successierechten moeten worden betaald. De
gedematerialiseerde effecten worden tussen de
rekeningen overgeschreven.

Een schenking moet het voorwerp zijn van een
notariële akte. Indien de schenking gebeurt via een
Belgische notariële akte, moet deze verplicht ter
registratie worden aangeboden met heffing van
schenkingsrechten. De schenking moet in het nominatieve register opgetekend worden.

Reconciliatie en vernietiging
van effecten aan toonder

Uw onderneming zorgt zelf voor de reconciliatie en
Uw onderneming sluit een overeenkomst af met
een Hoofd van de piramide die voor de reconciliatie de vernietiging van de effecten aan toonder.
zorgt en de vernietiging van de effecten aan toonder op zich kan nemen.

Dividenden

De zichtrekening van de houder kan automatisch
gecrediteerd worden.

Dividenden worden uitgekeerd door het uitschrijven van een couponblad en tegen afgifte van een
coupon.

¢ U kunt uw effecten aan toonder vóór 31
december 2013 omzetten door ze in uw
naam in bewaring te geven:
• ofwel bij de emitterende onderneming
die ze op uw naam inschrijft in haar
register (uw effecten worden dan "effecten op naam");
• ofwel bij uw bank die ze namens u op
een effectenrekening plaatst (uw effecten worden dan" "gedematerialiseerd",
tenminste als de emitterende onderneming dit heeft voorzien).

zullen uw effecten vanaf 1 januari 2014
alleen nog effecten op naam zijn. Zelfs
indien uw effecten op een effectenrekening staan, moeten ze in dat geval
worden omgezet in effecten op naam en
in het register worden ingeschreven.

of haar advies te vragen.
Kiest u als emitterende onderneming
voor dematerialisatie, dan kunnen
wij u helpen bij het opzetten van
de vereiste structuur dankzij onze
Emittentenrekening.

Bij afwezigheid van reactie van
rechthebbenden, zullen de effecten door
de uitgever te koop worden aangeboden vanaf 1 januari 2015. De verkoop
zal plaatsvinden na publicatie in het
Belgisch Staatsblad en in twee landelijke dagbladen (één Franstalig en één

In dat geval worden wij bij BNP Paribas
Fortis uw Hoofd van de piramide en:
• reden we op als bewaarder van uw
effecten;
• informeren we u regelmatig over de
evolutie van de dematerialisatie;
• zorgen we voor de vernietiging van de
effecten aan toonder die bij de rekeninghouders in bewaring gegeven zijn;
• zorgen we voor de uitbetaling van
dividenden …;
• bewaren we gratis uw effecten op een
effectenrekening indien u er de houder
van bent.

Na 31 december 2013 blijven alleen de
gedematerialiseerde en de nominatieve
effecten bestaan
Na het verstrijken van de termijn voor
de omzetting van de effecten, worden
ze van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de emittent op zijn naam ingeschreven op een
effectenrekening. Indien de statuten niet
voorzien in de uitgifte van gedematerialiseerde effecten, worden de effecten
aan toonder van rechtswege omgezet in
effecten op naam.

Nederlandstalig). De netto-opbrengst
van deze verkoop zal gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas
totdat de rechthebbende de terugbetaling claimt. Een boete van 10% per jaar
zal, bij ontstentenis van terugclaiming,
vanaf 31 december 2015 steeds in rekening gebracht worden.

Indien de emitterende onderneming nagelaten heeft om de vereiste structuur
voor de dematerialisatie op te zetten,

¢ Uw gebruikelijke contactpersoon
binnen de bank kan u helpen bij het
maken van een keuze. Aarzel niet om zijn

Wat kan BNP Paribas Fortis voor u
doen?

Wilt u hier meer over
weten?
Wenst u meer informatie over
de dematerialisatie van effecten aan toonder of over onze
Emittentenrekening, surf dan
naar onze website
www.bnpparibasfortis.be of neem
contact op met uw gebruikelijke
contactpersoon binnen de bank.

Advies? Informatie? Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis is er voor u.

Kantoren

Kom langs in het kantoor
(op afspraak ma-vrij
tot 19 u.; za 9-12 u.)

Bel ons op
tel. 02 433 43 31
Telefoon

(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Internet

Surf naar www.
bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
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Wat doet u als houder van
effecten?

