Prospectus gedateerd op 18 juni 2019

Gimv NV
(gevestigd in het Koninkrijk België met beperkte aansprakelijkheid)

Openbaar aanbod in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg en toelating tot verhandeling op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels
2,875 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2026 voor een minimumbedrag van EUR 75.000.000 en een
maximumbedrag van EUR 125.000.000
Denominatie: EUR 1.000
Uitgifteprijs: 101,875 procent
Bruto actuarieel rendement bij de Uitgifteprijs: 2,579 procent (op jaarbasis)
Netto actuarieel rendement bij de Uitgifteprijs: 1,726 procent (op jaarbasis)
Minimum inschrijvingsbedrag: EUR 10.000
ISIN Code: BE0002657386 – Common Code 201522013
(de “2026 Obligaties”)
3,500 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2031 voor een minimumbedrag van EUR 75.000.000 en een
maximumbedrag van EUR 175.000.000
Denominatie: EUR 1.000
Uitgifteprijs: 102 procent
Bruto actuarieel rendement bij de Uitgifteprijs: 3,296 procent (op jaarbasis)
Netto actuarieel rendement bij de Uitgifteprijs: 2,258 procent (op jaarbasis)
Minimum inschrijvingsbedrag: EUR 10.000
ISIN Code: BE0002658392 – Common Code 201522064
(de “2031 Obligaties” en samen met de 2026 Obligaties, de “Obligaties” en elke serie van Obligaties, een “Serie”)
Het rendement is berekend op basis van de uitgifte van de Obligaties op de Uitgiftedatum, de relevante Uitgifteprijs, de Originele
Interestvoet van 2,875 procent per jaar voor de 2026 Obligaties en 3,500 procent per jaar voor de 2031 Obligaties en is gebaseerd op
de veronderstelling dat de 2026 Obligaties zullen aangehouden worden tot 5 juli 2026 en de 2031 Obligaties zullen aangehouden
worden tot 5 juli 2031 (elk een “Vervaldatum”) wanneer zij zullen worden terugbetaald aan 100% van hun hoofdsom in
overeenstemming met de Voorwaarden. Dit vormt geen aanduiding van toekomstig rendement indien de Obligaties niet worden
aangehouden tot hun Vervaldatum. Het netto-rendement is gebaseerd op een afhouding van de Belgische roerende voorheffing aan 30
procent (Beleggers moeten Deel VIII: Fiscaliteit van dit Prospectus raadplegen voor meer informatie over de Belgische fiscaliteit).
Het globaal totaal minimum nominaal bedrag van de Obligaties bedraagt EUR 150.000.000 en het globaal totaal maximum nominaal
bedrag van de Obligaties bedraagt EUR 250.000.000.
Uitgiftedatum: 5 juli 2019
Inschrijvingsperiode: van 21 juni 2019 om 09:00 (MET) tot 28 juni 2019 om 17:30 (MET) voor de 2026 Obligaties (onder voorbehoud
van vervroegde afsluiting) en tot 21 juni 2019 om 17:30 (MET) voor de 2031 Obligaties
Er werd een aanvraag ingediend voor de notering en de toelating tot verhandeling van de Obligaties op de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels op of rond de Uitgiftedatum
Deze Obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te
schrijven op de Obligaties, lenen de beleggers geld uit aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om interest te betalen op een
jaarlijkse basis en de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement of een wanprestatie door de
Emittent is het echter mogelijk dat de beleggers de bedragen waarop zij gerechtigd zijn niet kunnen recupereren en riskeren zij
dus hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn bedoeld voor beleggers die in staat zijn om de
interestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Een beslissing om te beleggen in de Obligaties dient
uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie die is opgenomen in dit Prospectus. Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen,
moeten de investeerders het gehele Prospectus lezen (en, in het bijzonder, Deel II: Risicofactoren op pagina’s 32-46 van het
Prospectus). Iedere potentiële belegger moet zorgvuldig nagaan of het voor dit type belegger passend is om te beleggen in de
Obligaties, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies terzake inwinnen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Gimv NV, een naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft, opgericht
naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (Berchem), België,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0220.324.117 (Rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen) en met legal entity identifier (LEI) 549300UFHGFY5IOON989 (de “Emittent”) is
van plan de 2026 Obligaties uit te geven voor een verwacht minimumbedrag van EUR 75.000.000 en
maximumbedrag van EUR 125.000.000 en de 2031 Obligaties voor een verwacht minimumbedrag van EUR
75.000.000 en maximumbedrag van EUR 175.000.000, op voorwaarde dat het nominaal bedrag van de 2031
Obligaties niet lager kan zijn dan 50 procent van het globaal totaal nominaal bedrag van de Obligaties. Het globale
totaal nominaal bedrag van de Obligaties zal niet meer bedragen dan EUR 250.000.000. De Obligaties zullen publiek
worden aangeboden in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg (het “Openbaar Aanbod”). De 2026 Obligaties
zullen een interest opbrengen van 2,875 procent per jaar en de 2031 Obligaties een interest van 3,500 procent per
jaar, onderworpen aan Voorwaarde 4 (Interest). De interest op de Obligaties is jaarlijks te betalen volgens de
vervaltermijnen op de Interestbetalingsdatums (zoals in de Voorwaarden gedefinieerd) die vastgesteld zijn op, of het
dichtst bij 5 juli van elk jaar. De eerste betaling op de Obligaties zal plaatsvinden op 5 juli 2020 en de laatste betaling
op 5 juli 2026 met betrekking tot de 2026 Obligaties en op 5 juli 2031 met betrekking tot de 2031 Obligaties. De
2026 Obligaties zullen vervallen op 5 juli 2026 en de 2031 Obligaties op 5 juli 2031 (elk een “Vervaldatum”).
Verwijzingen naar de “Groep” zijn verwijzingen naar de Emittent en zijn dochterondernemingen op een
geconsolideerde basis.
Tenzij anders aangegeven, hebben begrippen met een hoofdletter die in dit Prospectus worden gebruikt de
betekenissen die in dit Prospectus zijn uiteengezet. Waar een verwijzing wordt gemaakt naar de “Voorwaarden van
de Obligaties” of naar de “Voorwaarden”, wordt verwezen naar de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties
(zie Deel IV: Voorwaarden van de Obligaties). Wanneer in dit Prospectus wordt verwezen naar de toestand
(financieel of anderszins), de activiteiten of de vooruitzichten van de Emittent, wordt verwezen naar de toestand, de
activiteiten of de vooruitzichten van de Emittent op geconsolideerde basis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B1080 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226
(“KBC”) treedt op als coördinator en bookrunner (de “Coördinator”) en Bank Degroof Petercam NV, een naamloze
vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel,
België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.212.172 (“Degroof
Petercam”), Belfius Bank SA/NV, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke
zetel te Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0403.201.185 (“Belfius”) en ING Bank N.V., een naamloze vennootschap bestaand naar Nederlands recht,
handelend via haar Belgische vaste inrichting, met maatschappelijke zetel in België te Avenue Marnixlaan 24, B1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0828.223.909 (“ING”)
treden op als co-managers (de “Co-Managers” en samen met de Coördinator, de “Managers”) met betrekking tot
het Openbaar Aanbod.
De Obligaties vormen niet-achtergestelde en niet door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en zullen
onderling te allen tijde in gelijke rang (pari passu) komen zonder enige voorrang ten opzichte van elkaar. De
Obligaties zijn structureel achtergesteld ten aanzien van de door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent
en de door zekerheden gedekte en niet door zekerheden gedekte verbintenissen van de dochterondernemingen. De
betalingsverplichtingen van de Emittent met betrekking tot de Obligaties zullen, onder voorbehoud van eventuele
uitzonderingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Voorwaarde 3 (Negatieve
Zekerheid), te allen tijde ten minste gelijke rang nemen met alle respectievelijke huidige en toekomstige niet door
zekerheden gedekte en niet-achtergestelde verbintenissen. Op de datum van dit Prospectus heeft de Emittent geen
uitstaande door zekerheden gedekte verbintenissen.
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De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder het Belgisch wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd of vervangen (het “Belgisch Wetboek van Vennootschappen”), en kunnen niet
fysiek worden afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door boekingen in de registers
van het effectenafwikkelingssysteem van de Nationale Bank van België (de “NBB”) of een opvolger daarvan (het
“NBB Clearingsysteem”). Toegang tot het NBB Clearingsysteem kan worden verkregen via die deelnemers aan het
NBB Clearingsysteem waarvan het lidmaatschap zich uitstrekt tot effecten zoals de Obligaties. Deelnemers van het
NBB Clearingsysteem zijn onder meer bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV
(“Euroclear”), Clearstream Banking A.G. (“Clearstream Banking Frankfurt”), SIX SIS AG (“SIX SIS”) en
Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”). Dienovereenkomstig zullen de Obligaties in aanmerking komen om te worden
vereffend door, en derhalve aanvaard worden door Euroclear, Clearstream Banking Frankfurt, SIX SIS en Monte
Titoli en beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden op effectenrekeningen in Euroclear, Clearstream Banking
Frankfurt, SIX SIS en Monte Titoli.
De denominatie van de Obligaties is EUR 1.000 met een minimum inschrijvingsbedrag van EUR 10.000.
Dit noterings- en aanbiedingsprospectus gedateerd op 18 juni 2019, opgemaakt in het Engels, (het “Prospectus”)
werd op 18 juni 2019 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) in haar
hoedanigheid van bevoegde autoriteit onder artikel 23 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, zoals gewijzigd of vervangen (de “Prospectuswet”) en werd door de FSMA aangegeven
bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in
overeenstemming met de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd) in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de
toestand van de Emittent en de FSMA neemt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de economische en
financiële soliditeit van de transactie en de kwaliteit of solvabiliteit van de Emittent, in lijn met de bepalingen van
artikel 23 van de Prospectuswet.
Er werd een aanvraag ingediend of er zal een aanvraag worden ingediend bij Euronext Brussels voor de notering en
de toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde “genoteerd” (en alle andere gerelateerde verwijzingen)
zullen betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd op de officiële lijst van Euronext Brussels en zijn toegelaten tot
de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De gereglementeerde markt van Euronext
Brussels is een gereglementeerde markt in de zin van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en
Richtlijn 2011/61/EU (“MiFID II”). Voorafgaand aan het Openbaar Aanbod is er geen openbare markt voor de
Obligaties geweest.
Dit Prospectus is een prospectus in de zin van artikel 5(3) van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het
publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG, zoals
gewijzigd of vervangen (de “Prospectusrichtlijn”) en de Prospectuswet. Dit Prospectus is opgesteld in
overeenstemming met de Prospectuswet en Verordening (EG) 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot
uitvoering van de Prospectusrichtlijn, zoals gewijzigd (de “Prospectusverordening”) en in overeenstemming met
de Bijlagen IV, V, XXII (met betrekking tot Bijlagen IV en V) en XXX van de Prospectusverordening.
Dit Prospectus beoogt de informatie te geven met betrekking tot de Emittent en de Obligaties, die, rekening houdend
met de bijzondere aard van de Emittent en de Obligaties, noodzakelijk is om de beleggers in staat te stellen zich een
verantwoord oordeel te vormen over de rechten die aan deze effecten verbonden zijn en over het vermogen, de
financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de Emittent.
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Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Potentiële beleggers dienen Deel II: Risicofactoren van dit
Prospectus zorgvuldig te onderzoeken om te begrijpen welke risicofactoren de mogelijkheid van de Emittent om
haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties na te komen kunnen beïnvloeden. Bepaalde risicofactoren zijn van
wezenlijk belang voor een beoordeling van de marktrisico’s die samenhangen met een belegging in de Obligaties.
Potentiële beleggers worden uitgenodigd om hun eigen mening te vormen met betrekking tot de Emittent en met
betrekking tot de voorwaarden van het Openbaar Aanbod, rekening houdend met, onder andere, de voordelen en de
risico’s verbonden aan zo’n belegging. De beleggers zijn als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de
voordelen en de risico’s verbonden aan een inschrijving op de Obligaties. Een beleggingsbeslissing moet gebaseerd
zijn op een uitgebreide beoordeling door de belegger van het volledige Prospectus. Elke belegger die overweegt de
Obligaties te kopen, moet haar eigen onafhankelijke beoordeling maken van de toestand en zaken en haar eigen
beoordeling van de kredietwaardigheid van de Emittent.
Zowel de Managers als hun verbonden ondernemingen hebben, en kunnen in de toekomst een algemene zakelijke
relatie aangaan en/of specifieke zakelijke transacties aangaan met, en kunnen bepaalde diensten aanbieden aan, de
Emittent en haar dochterondernemingen in hun hoedanigheid van dealer of in een andere hoedanigheid. Op de datum
van dit Prospectus verstrekken de Managers onder meer betalingsdiensten, beleggingen van liquiditeiten,
kredietfaciliteiten, bankgaranties en bijstand met betrekking tot obligaties en gestructureerde producten aan de
Emittent en haar dochterondernemingen, waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies worden betaald. Deze
vergoedingen vertegenwoordigen recurrente kosten die worden betaald aan de Managers en aan andere banken die
soortgelijke diensten aanbieden. Op 31 maart 2019 heeft de Emittent een aantal ongebruikte kredietlijnen, maar heeft
deze geen uitstaande financiële schulden tegenover KBC, Belfius, Degroof Petercam en ING. Voor een overzicht
van de huidige financieringsovereenkomsten van de Emittent, zie paragraaf 8 – ‘Financiering’ in Deel VI:
Beschrijving van de Emittent. Potentiële beleggers dienen zich er ook van bewust te zijn dat de Managers (of hun
verbonden ondernemingen) van tijd tot tijd schuldbewijzen, aandelen en/of andere financiële instrumenten van de
Emittent en/of haar dochterondernemingen en/of portefeuillebedrijven kunnen bezitten, en van tijd tot tijd het recht
hebben om bestuurders aan te duiden en/of bestuursmandaten op te nemen in dergelijke entiteiten. Bovendien
ontvangen de Managers en de Agent gebruikelijke commissies met betrekking tot het Openbaar Aanbod. Voor een
overzicht van dergelijke commissies in verband met het Openbaar Aanbod, raadpleeg Deel IX: Inschrijving en
Verkoop van dit Prospectus. Zie ook de risicofactoren ‘Potentiële belangenconflicten’ en ‘Impact van vergoedingen,
commissies en/of stimulansen op de uitgifteprijs en/of aanbiedingsprijs’ in Deel II: Risicofactoren van dit
Prospectus.
Noch de Emittent noch de Obligaties zullen door een ratingagentschap worden beoordeeld.
Alle verwijzingen in dit Prospectus naar “euro”, “EUR” of “€” verwijzen naar de valuta die is ingevoerd in de derde
fase van de Europese economische en monetaire unie overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie,
zoals gewijzigd.
Dit Prospectus bevat verschillende bedragen en percentages die zijn afgerond en als gevolg daarvan, wanneer deze
bedragen en percentages zijn opgeteld, zijn de totalen mogelijk geen rekenkundig totaal van deze bedragen en
percentages.
VERANTWOORDELIJKE PERSOON
De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit Prospectus en, in voorkomend geval, voor
elke aanvulling op het Prospectus.
Het Prospectus is opgesteld in het Engels en vertaald naar het Nederlands. De samenvatting van het Prospectus is
ook naar het Frans vertaald. De Emittent is verantwoordelijk voor de consistentie van de Nederlandse en Engelse
versies van het Prospectus en de Nederlandse, Engelse en Franse versies van de samenvatting van het Prospectus.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Emittent in geval van inconsistentie tussen de verschillende
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taalversies van het Prospectus zal de Engelse versie van het Prospectus, inclusief de samenvatting van het
Prospectus, primeren.
De informatie in dit Prospectus is, naar het beste weten en overtuiging van de Emittent, na alle redelijke inlichtingen
te hebben ingewonnen, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de
vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen.
Geen enkele persoon is of werd gemachtigd om enige informatie te geven of enige verklaring af te leggen die niet
is opgenomen in, of niet in overeenstemming is met dit Prospectus. Wanneer enige informatie of verklaring die niet
is opgenomen in het Prospectus of niet in overeenstemming is met dit Prospectus of enige andere informatie die
wordt verstrekt in verband met de Obligaties, dan mag op dergelijke informatie niet worden vertrouwd als zijnde
geautoriseerd door of namens de Emittent of de Managers. Noch de aflevering van dit Prospectus, noch enige
verkoop in verband hiermee zal onder enige omstandigheden tot gevolg hebben:
-

dat de informatie in dit Prospectus correct is na de datum hiervan of anderszins dat er geen verandering is
opgetreden in de activiteiten van de Emittent, haar dochterondernemingen of de Groep sinds de datum hiervan
of de datum waarop dit Prospectus het meest recent is gewijzigd of aangevuld; of

-

dat er geen nadelige wijziging is geweest of een gebeurtenis die waarschijnlijk nadelige veranderingen met zich
meebrengt, in de staat (financieel of anderszins) van de Emittent, haar dochterondernemingen of de Groep sinds
de datum hiervan of, indien later, de datum waarop dit Prospectus het meest recent is gewijzigd of aangevuld;
of

-

dat de informatie die erin is vervat of enige andere informatie die in verband met de Obligaties is verstrekt,
correct is op elk moment na de datum waarop deze is verstrekt of, indien verschillend, de datum die is
aangegeven in het document dat deze bevat,

in elk van bestaande gevallen, onverminderd de verplichting die de Emittent zou kunnen hebben om een aanvulling
op het Prospectus te publiceren in overeenstemming met de Prospectuswet (zie in dit verband het deel “Aanvullingen
bij het Prospectus”).
In de ruimste mate toegestaan door toepasselijk recht, wijzen de Managers alle verantwoordelijkheid af voor de
inhoud van dit Prospectus (inclusief alle informatie daarin opgenomen bij verwijzing en enige aanvullingen daarbij).
Dienovereenkomstig wordt geen enkele verklaring, garantie of toezegging gedaan, expliciet of impliciet, en wordt
door de Managers geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard wat betreft de juistheid of volledigheid
van de informatie die is vervat in dit Prospectus.
De Managers en de Emittent verbinden er zich uitdrukkelijk niet toe om de toestand (financieel of anderszins) of de
activiteiten van de Emittent, de dochterondernemingen en de Groep gedurende de looptijd van de Obligaties op te
volgen en verbinden zich er niet toe de informatie in het Prospectus te actualiseren of om de beleggers in de
Obligaties van informatie te voorzien die de Managers en de Emittent mogelijk in hun bezit hebben. Dit doet geen
afbreuk aan de wettelijke verplichting van de Emittent tot het publiceren van een aanvulling in overeenstemming
met artikel 34 van de Prospectuswet (in dit verband, raadpleeg het deel “Aanvullingen bij het Prospectus” hieronder)
en is onderworpen aan enige openbaarmakingsverplichtingen die de Emittent of een van de Managers kan hebben
onder de toepasselijke wetgeving.
Noch dit Prospectus, noch enige andere informatie verstrekt in verband met het aanbieden van de Obligaties (a) is
bedoeld als basis voor enige krediet- of andere evaluatie of (b) moet worden beschouwd als een aanbeveling door
de Emittent of de Managers dat een ontvanger van dit Prospectus (of enige andere informatie die wordt verstrekt in
verband met het aanbod van de Obligaties) Obligaties zouden moeten aankopen. Elke belegger die overweegt een
aankoop van de Obligaties te doen, moet zijn of haar eigen onafhankelijk onderzoek instellen naar de toestand
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(financieel en anderszins) en de activiteiten, en haar eigen beoordeling van de kredietwaardigheid van de Emittent
maken.
OPENBAAR AANBOD IN BELGIË EN HET GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG
Dit Prospectus werd opgesteld in verband met het Openbaar Aanbod en de notering en de toelating tot verhandeling
van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Dit Prospectus is opgesteld op basis van het feit dat enig aanbod van Obligaties in enige lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd (elk een “Relevante Lidstaat”) anders dan
het aanbod in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg (het “Toegelaten Openbaar Aanbod”) zal worden
gedaan op grond van een vrijstelling onder de Prospectusrichtlijn, zoals geïmplementeerd in die Relevante Lidstaat,
van de vereiste om een prospectus te publiceren voor het aanbod van de Obligaties. Dienovereenkomstig kan een
persoon die een aanbieding doet of overweegt te doen in die Relevante Lidstaat van de Obligaties die het voorwerp
uitmaken van het aanbod dat in dit Prospectus wordt beschreven, anders dan het Toegelaten Openbaar Aanbod, dit
alleen doen in omstandigheden waarin er geen verplichting ontstaat voor de Emittent of de Managers om een
prospectus te publiceren overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of een prospectus aan te vullen
overeenkomstig artikel 16 van de Prospectusrichtlijn, in elk geval, met betrekking tot een dergelijk aanbod. Noch
de Emittent, noch de Managers hebben toestemming gegeven, of geven toestemming, tot het maken van enig aanbod
(anders dan het Toegelaten Openbaar Aanbod) van Obligaties in omstandigheden waarin een verplichting ontstaat
voor de Emittent of de Managers om een prospectus te publiceren of aan te vullen voor een dergelijk aanbod.
Dit Prospectus vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om de Obligaties in enig
rechtsgebied te kopen of erop in te schrijven voor een persoon voor wie het onwettig is om de aanbieding of het
verzoek in een dergelijk rechtsgebied te doen. De verspreiding van dit Prospectus en de aanbieding of verkoop van
Obligaties kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden. De Emittent en de Managers verklaren niet dat dit
Prospectus wettig verspreid kan worden, of dat de Obligaties wettig aangeboden kunnen worden, in
overeenstemming met enige toepasselijke registratie of andere vereisten in een dergelijk rechtsgebied, of op grond
van een vrijstelling die daaronder beschikbaar is, en nemen geen verantwoordelijkheid voor het faciliteren van een
dergelijke verspreiding of aanbieding. Er is met name geen actie ondernomen door de Emittent of de Managers die
bedoeld is om een openbaar aanbod van de Obligaties of de verspreiding van dit Prospectus mogelijk te maken in
enig rechtsgebied (behoudens België en het Groot-Hertogdom Luxemburg) waar specifieke handelingen met het
oog op dat doel vereist zijn. Dienovereenkomstig kunnen geen Obligaties rechtstreeks of onrechtstreeks worden
aangeboden of verkocht en noch dit Prospectus noch enige advertentie of ander aanbiedingsmateriaal mag worden
verspreid of gepubliceerd in enig rechtsgebied, behalve onder omstandigheden die zullen resulteren in naleving van
toepasselijke wet- en regelgeving. Personen in wiens bezit dit Prospectus of enige Obligaties mogen komen, moeten
zich informeren over en zich houden aan dergelijke beperkingen op de verspreiding van dit Prospectus en het
aanbieden en verkopen van Obligaties.
Dit Prospectus moet worden gelezen in samenhang met alle documenten die hierin zijn opgenomen door verwijzing
(zie Deel III: Documenten opgenomen door verwijzing) en elke aanvulling. Dit Prospectus zal worden gelezen en
geïnterpreteerd op basis van het feit dat dergelijke documenten zijn toegevoegd aan en deel uitmaken van het
Prospectus.
De Emittent geeft toestemming voor het gebruik van dit Prospectus voor de doeleinden van een openbaar aanbod
tot de laatste dag van de inschrijvingsperiode, die loopt van 21 juni 2019 om 09:00 uur (MET) tot 28 juni 2019 om
17:30 uur (MET) voor de 2026 Obligaties en tot 21 juni 2019 om 17:30 uur (MET) voor de 2031 Obligaties (elk een
“Inschrijvingsperiode”) (ongeacht een mogelijke vroegtijdige afsluiting met betrekking tot de Inschrijvingsperiode
voor de 2026 Obligaties zoals aangegeven in Deel IX: Inschrijving en Verkoop hieronder) in België en het GrootHertogdom Luxemburg, door een financiële tussenpersoon gemachtigd op grond van MiFID II om dergelijke
aanbiedingen uit te voeren (een “Gemachtigde Aanbieder”).
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Elke Gemachtigde Aanbieder die voornemens is om dit Prospectus te gebruiken in verband met een
Toegelaten Openbaar Aanbod, is verplicht om op zijn website tijdens de betreffende Inschrijvingsperiode te
vermelden dat dit Prospectus wordt gebruikt voor een Toegelaten Openbaar Aanbod met toestemming van
de Emittent en in overeenstemming met de relevante toepasselijke voorwaarden.
Indien er, gedurende de periode waarvoor de Emittent toestemming heeft gegeven voor het gebruik van dit
Prospectus, een openbaar aanbod wordt gedaan in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, aanvaardt de
Emittent de verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus zoals hieronder uiteengezet. Noch de Emittent
noch de Managers kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige handeling of omissie van
een Gemachtigde Aanbieder, met inbegrip van de naleving van enige gedragsregels of andere wettelijke of
regelgevende vereisten onder of in verband met een dergelijk openbaar aanbod.
Noch de Emittent noch de Managers hebben toestemming verleend voor een openbaar aanbod van de Obligaties
door een persoon in welke omstandigheden dan ook en deze persoon is onder geen omstandigheid gerechtigd om dit
Prospectus te gebruiken in verband met een openbaar aanbod van de Obligaties, tenzij (i) het openbaar aanbod is
gedaan in België en/of het Groot-Hertogdom Luxemburg door een Gemachtigde Aanbieder tijdens de betreffende
Inschrijvingsperiode, of (ii) het openbaar aanbod wordt gedaan in het kader van een vrijstelling van de verplichting
om een prospectus te publiceren onder de Prospectusrichtlijn. Elk dergelijk ongeoorloofd openbaar aanbod wordt
niet gedaan door of namens de Emittent of de Managers en noch de Emittent noch de Managers kunnen
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de acties van een dergelijke persoon die betrokken is bij
dergelijke ongeoorloofde openbare aanbiedingen. De Emittent is alleen verantwoordelijk voor de informatie in dit
Prospectus in de mate dat het gebruik van het Prospectus in overeenstemming met dit gedeelte is toegestaan.
Elke aanbieding en elke verkoop van de Obligaties door een Gemachtigde Aanbieder zal gebeuren in
overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen een financiële tussenpersoon en de
belegger, inclusief met betrekking tot de prijs, de toewijzing en de kosten en/of belastingen die door de
belegger moeten worden gedragen.
De Emittent is geen partij bij enige regeling of bepalingen en voorwaarden in verband met het aanbod en de
verkoop van de Obligaties tussen de Gemachtigde Aanbieder en een belegger. Dit Prospectus bevat geen
bepalingen en voorwaarden van enige Gemachtigde Aanbieder. De voorwaarden in verband met het
Openbaar Aanbod van de Obligaties door de Managers zijn wel in dit Prospectus opgenomen (zie Deel IV:
Voorwaarden van de Obligaties en Deel IX: Inschrijving en Verkoop). De bepalingen en voorwaarden voor
het aanbieden en verkopen van de Obligaties zullen door een Gemachtigde Aanbieder aan de belegger worden
verstrekt op het relevante moment tijdens de Inschrijvingsperiode. De Emittent noch de Managers kunnen
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de voorwaarden van een Gemachtigde Aanbieder
of voor informatie die in dit verband door dergelijke Gemachtigde Aanbieder is gegeven. Dit Prospectus kan
voor het Openbaar Aanbod in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg door een Gemachtigde Aanbieder
worden gebruikt tot de laatste dag van de betreffende Inschrijvingsperiode (ongeacht een mogelijke
vroegtijdige afsluiting met betrekking tot de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties zoals aangegeven
in Deel IX: Inschrijving en Verkoop hieronder).
De verspreiding van het Prospectus en het aanbod en de verkoop van de Obligaties kunnen in bepaalde
rechtsgebieden onderworpen zijn aan beperkingen. Het is belangrijk dat een persoon in wiens bezit dit Prospectus
komt, zichzelf informeert over de toepasselijke beperkingen.
De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals
gewijzigd (de “Securities Act”) of de effectenwetgeving van een staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten
en zijn onderworpen aan belastingwetgeving van de Verenigde Staten. Met bepaalde uitzonderingen worden de
Obligaties niet aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van
Amerikaanse personen (zoals in Regulation S onder de Securities Act wordt gedefinieerd). De Obligaties worden
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buiten de Verenigde Staten aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met
Regulation S.
Voor een verdere beschrijving van bepaalde beperkingen inzake het aanbod en de verkoop van de Obligaties en
inzake de verspreiding van dit document, zie Deel IX: Inschrijving en Verkoop hieronder.
WAARSCHUWINGEN
Het Prospectus werd opgesteld om informatie te geven over het Openbaar Aanbod. Wanneer potentiële beleggers de
beslissing nemen om te beleggen in de Obligaties, moeten zij zich daarvoor baseren op de informatie in dit
Prospectus en op hun eigen onderzoek van de Emittent en de Voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
de daaraan verbonden voordelen en risico’s, alsook de voorwaarden van het Openbaar Aanbod zelf. De beleggers
moeten zelf beoordelen, samen met hun eigen raadgevers indien nodig, of de Obligaties voor hen geschikt zijn, gelet
op hun persoonlijke inkomen en hun financiële toestand. In geval van enige twijfel over het risico dat de aankoop
van de Obligaties inhoudt, moeten beleggers zich onthouden van beleggingen in de Obligaties.
De samenvattingen en beschrijvingen van wettelijke bepalingen, fiscaliteit, boekhoudprincipes of vergelijkingen van
dergelijke principes, rechtsvormen van vennootschappen of contractuele relaties die zijn vermeld in het Prospectus
mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als beleggings-, juridisch of fiscaal advies voor potentiële beleggers.
Potentiële beleggers worden aangespoord om hun eigen adviseur, hun eigen boekhouder, accountant of andere
adviseurs te raadplegen voor wat betreft de juridische, fiscale, economische, financiële en andere aspecten die
verband houden met de inschrijving op de Obligaties.
AANVULLINGEN BIJ HET PROSPECTUS
Elke met de informatie in het Prospectus verband houdende significante nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing
of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de Obligaties en zich voordoet of geconstateerd wordt
tussen het tijdstip van goedkeuring van het Prospectus en de definitieve afsluiting van het Openbaar Aanbod of,
naargelang het geval, het tijdstip waarop de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van
start gaat, als dit na de definitieve afsluiting van het Openbaar Aanbod valt, zal worden vermeld in een aanvulling
bij het Prospectus die door de Emittent moet worden opgesteld in overeenstemming met artikel 21, §7, tweede
paragraaf en artikel 34 van de Prospectuswet.
Deze aanvulling moet (i) worden goedgekeurd door de FSMA en (ii) worden gepubliceerd in overeenstemming met
ten minste dezelfde regels die van toepassing zijn op het Prospectus en met de toepasselijke wetgeving, en zal worden
gepubliceerd op de websites van de Emittent in het gedeelte gericht op beleggers (www.gimv.com), de Managers
(www.kbc.be/nl/gimv
voor
KBC,
www.belfius.be/gimv
voor
Belfius,
www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019
voor
Degroof
Petercam
en
www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds voor ING), de FSMA (www.fsma.be/en/prospectus-ems). De
Emittent zal ervoor zorgen dat een dergelijke aanvulling zo snel mogelijk na het optreden van een dergelijke
belangrijke nieuwe ontwikkeling wordt gepubliceerd.
Beleggers die reeds hebben ingestemd om obligaties te kopen of erop in te schrijven vóór de publicatie van de
aanvulling op het Prospectus, zullen in overeenstemming met artikel 21, §7, tweede paragraaf van de Prospectuswet
op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze dan gedurende een periode van twee werkdagen die aanvangt op
de dag na de publicatie van de aanvulling het recht zullen hebben om hun overeenkomst in te trekken. Deze periode
kan door de Emittent worden verlengd. Het intrekkingsrecht van de belegger en de einddatum voor de uitoefening
van het intrekkingsrecht moeten in de aanvulling worden vermeld.
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INFORMATIE VAN ONAFHANKELIJKE BRONNEN
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, werden marktgegevens en andere statistische informatie met
betrekking tot de markten waarin de Emittent actief is en de algemene economische situatie overgenomen van een
aantal bronnen, waaronder onafhankelijke publicaties van de sector, overheidspublicaties en rapporten van
onderzoeksbureaus of anderen onafhankelijke publicaties (elk een “Onafhankelijke Bron”).
Dergelijke informatie werd nauwkeurig gereproduceerd en, voor zover de Emittent hiervan op de hoogte is en de
informatie van de betreffende Onafhankelijke Bron kan verifiëren, werden geen feiten weggelaten die de
gereproduceerde informatie onnauwkeurig of misleidend zouden maken.
TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen verschijnen op een aantal plaatsen in dit
Prospectus, inclusief, maar niet beperkt tot, Deel I: Samenvatting van het Prospectus en Deel VI: Beschrijving van
de Emittent, en bevatten verklaringen met betrekking tot de intenties, overtuiging of huidige verwachtingen van de
Emittent, en die van de kaderleden van de Emittent, met betrekking tot (onder andere) zijn financiële toestand.
Dergelijke inschattingen en toekomstgerichte verklaringen zijn voornamelijk gebaseerd op huidige verwachtingen
en inschattingen van toekomstige gebeurtenissen en trends die van invloed zijn of kunnen zijn op de activiteiten en
bedrijfsresultaten van de Emittent. Hoewel de Emittent van mening is dat deze inschattingen en toekomstgerichte
verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, zijn deze onderhevig aan verschillende risico’s en
onzekerheden en zijn deze gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is voor de Emittent.
De woorden “geloven”, “plannen”, “verwachten”, “anticiperen”, “van plan zijn”, “verder zetten”, “zoeken”, “kan”,
“kan hebben”, “zullen”, “moeten” en soortgelijke woorden zijn bedoeld om inschattingen en toekomstgerichte
verklaringen te identificeren. Inschattingen en toekomstgerichte verklaringen hebben alleen betrekking op de datum
waarop ze zijn opgesteld en noch de Emittent noch de Managers nemen enige verplichting op zich om een inschatting
of toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige
gebeurtenissen of andere factoren. Inschattingen en toekomstgerichte verklaringen houden onzekerheden en andere
factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, toestand, prestaties of realisaties van de Emittent,
zijn dochterondernemingen of verbonden entiteiten of bedrijfsresultaten wezenlijk verschillen van toekomstige
resultaten, omstandigheden, prestaties of realisaties uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte
verklaringen. Omwille van deze onzekerheden worden beleggers gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op
inschattingen of toekomstgerichte verklaringen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot beleggingen in de
Obligaties.
TOEGANG TOT HET PROSPECTUS
Dit Prospectus zal worden gepubliceerd op de website van de FSMA (www.fsma.be/en/prospectus-ems). Het
Prospectus en de samenvatting van het Prospectus zullen ook beschikbaar zijn op de website van de Emittent, in het
gedeelte gericht op beleggers (www.gimv.com), en op de website van KBC op www.kbc.be/gimv, Belfius op
www.belfius.be/gimv, Degroof Petercam op www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019 en ING op
www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds.
Een gedrukt exemplaar van het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent
(Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (Berchem)), KBC (Havenlaan 2, 1080 Brussel), Belfius (Karel Rogierplein
11, 1210 Brussel), Degroof Petercam (Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel) en ING (Avenue Marnixlaan 24, 1000
Brussel).
De documenten en andere informatie beschikbaar op de website van de Emittent en/of de Managers maken geen
deel uit van het Prospectus, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
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VERDERE INFORMATIE
Voor meer informatie over de Emittent, gelieve contact op te nemen met:
Gimv NV
ter attentie van Kristof Vande Capelle
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen (Berchem)
België
Tel.: +32 (0)3 290 22 90
E-mail: bonds2019@gimv.com
www.gimv.com
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DEEL I: SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
De onderstaande samenvatting (de “Samenvatting”) is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Prospectusverordening
wat betreft vorm en inhoud. Samenvattingen bestaan uit informatievereisten gekend als ‘Elementen’. Deze Elementen worden
genummerd in afdelingen van A – E (A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle elementen die in een samenvatting moeten worden
opgenomen bij dit soort van effecten en Emittent. Omdat sommige Elementen niet moeten worden opgenomen, is het mogelijk dat er
hiaten zijn in de nummervolgorde van de Elementen. Het is ook mogelijk dat, hoewel een Element verplicht in een Samenvatting moet
worden opgenomen omwille van de aard van de Obligaties en de Emittent, er geen relevante informatie kan worden gegeven met
betrekking tot dat Element. In dit geval is een korte beschrijving van het Element opgenomen in de Samenvatting met de vermelding
“niet van toepassing”.
Verwijzingen naar de “Voorwaarden” zijn verwijzingen naar de voorwaarden van de Obligaties (zie Deel IV: Voorwaarden van de
Obligaties).
De Samenvatting is opgesteld in het Engels en werd vertaald naar het Nederlands en het Frans. De Emittent is verantwoordelijk voor
de consistentie van de Engelse, Nederlands en Franse versies van de Samenvatting. Bij een inconsistentie tussen verschillende
taalversies van de Samenvatting zal de Engelse versie de bovenhand krijgen.
Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
A.1

Inleiding

en

Deze Samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor het openbaar aanbod in België

waarschuwing

en het Groot-Hertogdom Luxemburg van obligaties van 18 juni 2019 (het “Prospectus”). Iedere beslissing om in

en

de Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd) te beleggen, moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele
Prospectus door de belegger. Een volledige versie van het Prospectus is beschikbaar op de website van de Emittent,
in het gedeelte voor beleggers (www.gimv.com), en op de websites van KBC Bank NV op www.kbc.be/nl/gimv,
Bank Degroof Petercam NV op www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019, Belfius Bank SA/NV op
www.belfius.be/gimv

en

ING

Bank

N.V.,

Belgische

vaste

inrichting

op

www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds. KBC Bank NV wordt aangeduid als de “Coördinator” en
Bank Degroof Petercam NV, Belfius Bank SA/NV en ING Bank N.V., Belgische vaste inrichting, worden
aangeduid als de “Co-Managers” en samen met de Coördinator de “Managers”.
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig
wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de
Europese Economische Ruimte eventueel de kosten van de vertaling van het Prospectus dragen voordat de
rechtsvordering wordt ingesteld.
Burgerlijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing op die personen die de Samenvatting hebben opgesteld, met
inbegrip van enige vertaling ervan, maar alleen als de Samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is
wanneer ze samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, of als de Samenvatting, wanneer ze
samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet die essentiële informatie biedt die beleggers
nodig hebben om te beslissen om al dan niet in de Obligaties te beleggen.
A.2

Toestemming

Toestemming: De Emittent verleent toestemming tot het gebruik van dit Prospectus in verband met het openbaar

tot het gebruik

aanbod in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg van 2,875 procent vastrentende obligaties met vervaldatum

van

5 juli 2026 voor een verwacht bedrag van minimum EUR 75.000.000 en een bedrag van maximum

het

Prospectus

EUR 125.000.000 (de “2026 Obligaties”) en van 3,500 procent vastrentende obligaties met vervaldatum

voor

5 juli 2031 voor een verwacht bedrag van minimum EUR 75.000.000 en een bedrag van maximum

verdere

doorverkoop

EUR 175.000.000 (de “2031 Obligaties” en samen met de 2026 Obligaties, de “Obligaties” en elke serie van

of definitieve

Obligaties, een “Serie”) door een financiële tussenpersoon (andere dan de Managers) gemachtigd op grond van

plaatsing door

Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd (“MiFID II”) om dergelijke aanbiedingen uit te voeren (een “Gemachtigde

financiële

Aanbieder”).

tussenpersone
n

en

de

Aanbiedingsperiode: De Emittent geeft toestemming voor het gebruik van dit Prospectus volgens de onderstaande
voorwaarden van 21 juni 2019 tot en met 28 juni 2019 voor de 2026 Obligaties en tot en met 21 juni 2019 voor de

voorwaarden

2031 Obligaties (ongeacht een mogelijke vroegtijdige afsluiting met betrekking tot de Inschrijvingsperiode voor

verbonden aan

de 2026 Obligaties zoals hieronder is aangegeven).
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deze

Toestemmingsvoorwaarden: De Emittent verleent enkel toestemming tot het gebruik van het Prospectus in verband

toestemming

met het openbaar aanbod van de Obligaties in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg (het “Toegestane
Openbaar Aanbod”).
Elke aanbieding en elke verkoop van de Obligaties door een Gemachtigde Aanbieder zal gebeuren in
overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen een dergelijke Gemachtigde
Aanbieder en de belegger, inclusief met betrekking tot de prijs, de toewijzing en de kosten en/of belastingen
die door de belegger moeten worden gedragen. De Emittent is geen partij bij enige regeling of bepalingen
en voorwaarden in verband met het aanbod en de verkoop van de Obligaties tussen de Gemachtigde
Aanbieder en een belegger. Dit Prospectus bevat geen bepalingen en vorwaarden van enige Gemachtigde
Aanbieder.
Elke Gemachtigde Aanbieder die voornemens is om dit Prospectus te gebruiken in verband met een
Toegelaten Openbaar Aanbod, is verplicht om op zijn website tijdens de betreffende Inschrijvingsperiode
te vermelden dat dit Prospectus wordt gebruikt voor een Toegelaten Openbaar Aanbod met toestemming
van de Emittent en in overeenstemming met de relevante toepasselijke voorwaarden.
De bepalingen en voorwaarden voor het aanbieden en verkopen van de Obligaties zullen door een
Gemachtigde Aanbieder aan de belegger worden verstrekt op het relevante moment tijdens de
Inschrijvingsperiode die begint op 21 juni 2019 en eindigt op 28 juni 2019 voor de 2026 Obligaties en op
21 juni 2019 voor de 2031 Obligaties (onder voorbehoud van een mogelijke vroegtijdige afsluiting van de
Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties). Noch de Emittent noch de Managers kunnen
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige handeling of nalatigheid van een
Gemachtigde Aanbieder, met inbegrip van de naleving van enige gedragsregels of andere wettelijke of
regelgevende vereisten onder of in verband met een dergelijk Toegestaan Openbaar Aanbod.

Afdeling B – Emittent
B.1

Officiële

Gimv NV (de “Emittent”).

handelsnaam
van

de

Emittent
B.2

Vestigingsplaa

Gimv NV is een openbare vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naamloze vennootschap die een

ts, rechtsvorm

openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft/société anonyme faisant ou ayant fait publiquement

en land van

appel à l’épargne) opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018

oprichting van

Antwerpen (Berchem), België.

de Emittent
B.4b

Trendinformat

Sinds 31 maart 2019 heeft zich geen materiële nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent.

ie

De toekomstige resultaten van de Groep en de waardecreatie van de portefeuille van de Groep zijn afhankelijk van
een aantal externe factoren. Dit zijn onder andere (i) de mogelijke vertraging van de groei van de Europese
economie, (ii) de verdere economische ontwikkelingen in opkomende markten, (iii) de evolutie van het vertrouwen
van overheden, spaarders en consumenten, bemoeilijkt door de vergrijzing, budgettaire maatregelen en inflatoire
druk, (iv) het geopolitieke klimaat in verscheidene delen van de wereld, (v) de stabiliteit van de regelgeving en de
fiscaliteit in de markten waarin zowel de Emittent als de portefeuillebedrijven actief zijn, (vi) de stabiliteit en de
liquiditeit van het financiële systeem, zowel voor wat betreft waarderingsniveaus als voor de financiering van de
portefeuillebedrijven, (vii) de receptiviteit van de markt voor nieuwe beursintroducties en kapitaaltransacties, (viii)
de dynamiek bij internationale groepen en industriële spelers voor verdere acquisities en (ix) de duur en de
modaliteiten van het huidige monetaire beleid van zowel de Federal Reserve in de Verenigde Staten als de
Europese Centrale Bank en dus de mogelijke teloorgang van de huidige groeiimpulsen, die een grote invloed
kunnen hebben op de financiële markten. Een aantal sectoren worden ook geconfronteerd met verstorende
13

Afdeling B – Emittent
ontwikkelingen, wat enorme uitdagingen met zich meebrengt om zich hieraan aan te passen, maar tegelijkertijd
opportuniteiten voor bedrijven biedt om zichzelf opnieuw uit te vinden.
B.5

Beschrijving

De Emittent is de ultieme houdstervennootschap van de Gimv-groep. De operationele structuur van de groep

van de groep

bestaat voornamelijk uit (i) holdingvennootschappen in Frankrijk en Nederland voor de respectievelijke Franse en

en de positie

Nederlandse operaties, (ii) een Duitse vaste inrichting (établissement permanente) voor de Duitse operaties en (iii)

van

platform (co-)investeringsvehikels.

de

Emittent
binnen

de

groep
B.9

Winstprognos
es

of

Niet van toepassing. De Emittent geeft geen winstprognoses of -ramingen.
-

ramingen
B.10

Voorbehoud in

Niet van toepassing. Er zijn geen voorbehouden in de auditverslagen met betrekking tot de geconsolideerde

auditverslagen

geauditeerde jaarrekeningen voor de boekjaren die eindigden op 31 maart 2018 en 31 maart 2019 (die in het
Prospectus zijn opgenomen door verwijzing).

B.12

Belangrijke

De onderstaande tabel bevat belangrijke financiële cijfers van Gimv die zijn overgenomen uit de geconsolideerde

historische

geauditeerde jaarrekeningen van de Emittent voor de boekjaren die eindigden op 31 maart 2018 en 31 maart 2019,

financiële

telkens voorbereid in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards.

informatie

Kerncijfers (kEUR)

betreffende de
Emittent

31/03/2019

31/03/2018

Eigen vermogen

1 321 252

1 274 252

Portefeuille

1 081 926

960 369

276 699

380 452

1 371 319

1 356 502

112 079

107 064

63 567

63 567

Investeringen (eigen balans)

189 008

246 209

Desinvesteringen (eigen balans)

196 205

371 145

91

92

52,00

50,11

Nettoresultaat

4,41

4,21

Verwaterd nettoresultaat

4,41

4,21

Brutodividend

2,50

2,50

50,00

49,15

25 426 672

25 426 672

56,7%

59,4%

Liquide middelen
Balanstotaal
Nettoresultaat
Totaal bruto dividend

Aantal medewerkers

Kerncijfers per aandeel (in EUR)
Eigen vermogen

Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar)
Totaal aantal aandelen

Ratio's
Pay-out ratio

8,8%

8,5%

Brutorendement op portefeuille

16,2%

15,6%

Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen

-3,8%

-1,9%

Nettorendement op eigen vermogen

Sinds 31 maart 2019 heeft zich geen materiële nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent,
noch waren er significante wijzigingen in de financiële of handelspositie van de Emittent.
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Afdeling B – Emittent
B.13

Gebeurtenisse

Niet van toepassing. Sinds 31 maart 2019 hebben er geen gebeurtenissen met betrekking tot de Emittent

n

plaatsgevonden die van betekenis kunnen zijn voor de solvabiliteit van de Emittent.

die

van

betekenis zijn
voor

de

solvabiliteit
van

de

Emittent
B.14

Afhankelijkhei

Niet van toepassing. De Emittent is de ultieme houdstervennootschap van de Groep.

d

Zie ook Element B.5 hierboven.

van

de

Emittent

van

andere
groepsentiteite
n
B.15

Belangrijkste

De Emittent is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity. De

activiteiten

Emittent is genoteerd op Euronext Brussels. Per 31 maart 2019 beheert Gimv een portefeuille van ongeveer EUR
1,1 miljard, geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die, per 31 maart 2019, samen goed zijn voor een
omzet van EUR 2,75 miljard.
Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert de Emittent ondernemingen en
innovatieve bedrijven met sterk groeipotentieel en ondersteunt ze tijdens hun transformatie tot marktleiders. Op
grond van een aantal significante sociale en economische macrotrends zijn de vier investeringsplatformen van de
Emittent de volgende: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze
platformen werkt met een vaardig en toegewezen team in de thuismarkten van de Emittent (met name de Benelux,
Frankrijk en de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland)) en kunnen rekenen op een uitgebreid
internationaal netwerk van experten.

B.16

Aandeelhoude

Op de datum van dit Prospectus bedraagt het aandelenkapitaal van de Emittent EUR 241.364.628,63 en wordt het

rs met controle

vertegenwoordigd door 25.426.672 aandelen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandeelhoudersstructuur op basis van de openbaarmakingen die
de aandeelhouders hebben gedaan op de datum van het Prospectus (voor dergelijke doeleinden werden
exitverklaringen niet in aanmerking genomen). Hoewel de toepasselijke transparantie- en openbaarmakingsregels
vereisen dat er een openbaarmaking wordt gedaan door elke persoon die één van de relevante drempels overschrijdt
of onderschrijdt, is het mogelijk dat de onderstaande informatie met betrekking tot een aandeelhouder niet langer
up-to-date is.
Aandeelhouders

Stemrechten

Vlaamse Participatiemaatschappij NV

procent van de totale
aandelen
6.818.407

Free float
B.17

Kredietratings

26,82 procent
73,18 procent

Niet van toepassing. De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating van een kredietratingmaatschappij.

Afdeling C – Effecten
C.1

Type

en

Type: De 2026 Obligaties zijn 2,875 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2026. De 2031

categorie van

Obligaties zijn 3,500 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2031. De Obligaties zullen worden

de Obligaties

uitgegeven in gedematerialiseerde vorm krachtens het Wetboek van vennootschappen (Code des Sociétés), zoals

en

gewijzigd of vervangen (het “Belgisch Wetboek van Vennootschappen”).

identificatienu

Identificatienummers: De 2026 Obligaties worden geïdentificeerd met de ISIN Code BE0002657386 en de

mmers

Common Code 201522013. De 2031 Obligaties worden geïdentificeerd met de ISIN Code BE0002658392 en de
15

Common Code 201522064.
C.2

Munteenheid

De aangegeven munteenheid van de Obligaties is de euro. Alle bedragen die met betrekking tot de Obligaties
verschuldigd zijn (hoofdbedrag en rente) zullen in euro zijn.

C.5

Beschrijving

In meerdere rechtsgebieden zijn beperkingen van toepassing met betrekking tot de aanbieding, de verkoop en de

van eventuele

overdracht van de Obligaties. In alle rechtsgebieden mogen aanbiedingen, verkopen en overdrachten van de

beperkingen

Obligaties enkel worden uitgevoerd in zoverre dit wettelijk is in de relevante rechtsgebieden. Onder voorbehoud

op

van deze beperkingen, zijn de Obligaties vrij overdraagbaar.

de

vrije

overdraagbaar

De verdeling van het Prospectus of deze Samenvatting kan in bepaalde rechtsgebieden onderhevig zijn aan

heid van de

wettelijke beperkingen.

Obligaties
C.8

Beschrijving

Status van de Obligaties: De Obligaties zullen directe, onvoorwaardelijke en (behoudens Voorwaarde 3 (Negatieve

van de rechten

Zekerheid)) niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent uitmaken en zullen te allen tijde gelijke

verbonden aan

rang innemen (pari passu) en zonder enige onderlinge voorkeur. De Obligaties zijn structureel achtergesteld ten

de Obligaties,

aanzien van de door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent en de door zekerheden gedekte en niet

met

inbegrip

door zekerheden gedekte verplichtingen van haar dochterondernemingen. De betalingsverplichtingen van de

van

hun

Emittent met betrekking tot de Obligaties zullen, onder voorbehoud van eventuele uitzonderingen voorzien in

rangorde,

en

toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid), te allen tijde ten minste

beperkingen

gelijke rang nemen met alle andere huidige en toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde

die op deze

verplichtingen.

rechten gelden

Negatieve zekerheid: Zolang enige Obligatie uitstaand blijft, zal de Emittent, en zal de Emittent ervoor zorgen dat
haar Voornaamste Dochterondernemingen, geen hypotheek, voorrecht (andere dan een voorrecht voortvloeiend
uit de wet), pandrecht, last of andere vorm van zakelijke zekerheid creëren of hebben, of enig onherroepelijk
mandaat geven voor het creëren van een van deze zekerheden op of betreffende het geheel of een deel van hun
huidige of toekomstige respectievelijke activiteiten, ondernemingen, activa of inkomsten, om enige Relevante
Schuld van de Emittent of enige van haar Voornaamste Dochterondernemingen of enige garantie of vergoeding
van de Emittent of enige van haar Voornaamste Dochterondernemingen met betrekking tot enige Relevante Schuld
veilig te stellen, zonder tegelijkertijd of voorafgaand daaraan met betrekking tot de Obligaties (i) dezelfde of
substantieel dezelfde zekerheid in dezelfde rang uit te breiden of te verstrekken als die welke gecreëerd of in stand
gehouden wordt om een dergelijke Relevante Schuld te waarborgen of (ii) een dergelijke andere zekerheid te
verstrekken die goedgekeurd zal worden bij Buitengewoon Besluit van de Obligatiehouders.
“Co-investeringsvehikel” betekent een vennootschap die (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de Emittent werd
opgericht in de context van de co-investeringsstructuur (zoals beschreven de het meest recente geconsolideerde
jaarrekeningen van de Emittent), waardoor het voor bepaalde werknemers en leden van het management van de
Emittent of haar Voornaamste Dochterondernemingen mogelijk wordt om samen met de Emittent in
Portefeuillebedrijven te investeren.
“Buitengewoon Besluit” betekent een besluit aangenomen door een vergadering van Obligatiehouders die
behoorlijk werd bijeengeroepen en werd gehouden in overeenstemming met de Voorwaarden en bepalingen voor
vergadering van Obligatiehouders in Bijlage 1 tot het Prospectus door een meerderheid van ten minste 75% van
de uitgebrachte stemmen.
“Portefeuillebedrijf” betekent een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks de aandelenparticipatie van
één enkel bedrijf aanhoudt of bezit, en die rechtstreeks of onrechtstreeks één enkele investering binnen de
beleggingsportefeuille van de Emittent (op een geconsolideerde basis) omvat.
“Voornaamste Dochteronderneming” betekent een Dochteronderneming van de Emittent die specifiek werd
opgericht om de aandelenparticipatie van twee of meerdere Portefeuillebedrijven aan te houden of te bezitten,
anders dan:
(i)

enige Co-investeringsvehikel;
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(ii)

enige Portefeuillebedrijf; of

(iii)

enige Dochteronderneming die specifiek werd opgericht om één specifiek Portefeuillebedrijf aan te
houden of te bezitten,

zijnde Gimv NL Holding B.V. en Gimv France Participation SAS per de Uitgiftedatum.
“Relevante schuld” betekent elke huidige of toekomstige schuld in de vorm van, of vertegenwoordigd door,
obligaties, schuldbewijzen, debentures, loan stock, Schuldscheine of andere schuldinstrumenten die op de
kapitaalmarkt verhandelbaar zijn (in de zin van artikel 2, 31°, b) van de Belgische wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) die genoteerd zijn, verhandeld worden
op enige effectenbeurs, over-the-counter of op een andere markt voor effecten, of die op het moment van de uitgifte
de mogelijkheid hebben daartoe. Om twijfel te vermijden, de Relevante Schuld omvat geen schulden als gevolg
van geld geleend onder lenings- of kredietfaciliteiten.
“Dochteronderneming” betekent een dochteronderneming onder de exclusieve controle (in de zin van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen) van de Emittent die, op basis van de meest recente geauditeerde
geconsolideerde cijfers, integraal wordt geconsolideerd in de geauditeerde geconsolideerde cijfers van de Emittent.
Belastingsbrutering: Er is geen belastingsbrutering (tax gross-up) van toepassing.
Toepasselijk recht: De Obligaties en alle niet-contractuele verplichtingen in verband met de Obligaties worden
geregeld door en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.
Jurisdictie: De rechtbanken van Antwerpen (België) zijn exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot de
Obligaties en alle niet-contractuele verplichtingen in verband met de Obligaties te beslechten. Aldus kunnen alle
niet-contractuele verplichtingen die ontstaan uit of verband houden met de Obligaties voor deze rechtbanken
worden gebracht. Deze bepaling is ten voordele van elke van de Obligatiehouders en vormt geen beperking op het
recht van de Obligatiehouders om wettelijke acties te ondernemen voor de rechtbanken die zijn aangeduid
overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
C.9

Interest,

Zie ook Element C.8 hierboven.

vervaldatum

Interest: De 2026 Obligaties brengen interest op vanaf en met inbegrip van 5 juli 2019 tegen een interestvoet van

en

2,875 procent per jaar en de 2031 Obligaties brengen een interest op vanaf en met inbegrip van 5 juli 2019 tegen

terugbetalings

een interestvoet van 3,500 procent per jaar (in elk geval onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald in

voorwaarden,

Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging), de “Initiële

rendement en

Interestvoet”).

vertegenwoord
iging

van

Obligatiehoud
ers

Interestbetalingsdatum: De interest op de Obligaties is jaarlijks betaalbaar op 5 juli van elk jaar (elk een
“Interestbetalingsdatum”). De eerste Interestbetalingsdatum is 5 juli 2020.
Interest step-up in verband met Controlewijzigingsbeslissingen: Indien uiterlijk op 17 juli 2020 (de “Long Stop
Datum”) (a) de Controlewijzigingsbeslissingen niet worden goedgekeurd op een algemene vergadering van de
Aandeelhouders van de Emittent of (b) de Controlewijzigingsbeslissingen niet naar behoren zijn neergelegd bij de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, dan zal, met ingang van de
Interestperiode die begint op de eerste Interestbetalingsdatum na de Long Stop Datum, de interest die betaalbaar
is op de Obligaties verhoogd worden met 0,50% per jaar.
“Controlewijzigingsbeslissingen” betekent een of meer besluiten die naar behoren zijn gestemd, goedgekeurd of
aangenomen op een algemene vergadering van Aandeelhouders (zoals hieronder gedefinieerd) van de Emittent die
de bepalingen van Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging)
goedkeurt.
Rendement:
•

Bruto actuarieel rendement op de Uitgifteprijs: voor de 2026 Obligaties 2,579 procent (op jaarbasis) en voor
de 2031 Obligaties 3,296 procent (op jaarbasis); en

•

Netto actuarieel rendement op de Uitgifteprijs: voor de 2026 Obligaties 1,726 procent (op jaarbasis) en voor
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de 2031 Obligaties 2,258 procent (op jaarbasis).
Het rendement wordt berekend op basis van de uitgifte van de Obligaties op de Uitgiftedatum, de betreffende
Uitgifteprijs, de Initiële Interestvoet van 2,875 procent per jaar voor de 2026 Obligaties en van 3,500 procent per
jaar voor de 2031 Obligaties en is gebaseerd op de veronderstelling dat de Obligaties worden aangehouden tot
respectievelijk 5 juli 2026 (voor de 2026 Obligaties) en tot 5 juli 2031 (voor de 2031 Obligaties) wanneer deze
worden terugbetaald aan 100% van hun hoofdsom in overeenstemming met de Voorwaarden. Dit vormt geen
indicatie van toekomstig rendement indien de Obligaties niet worden aangehouden tot hun betreffende
Vervaldatum. Het nettorendement weerspiegelt een aftrek van de Belgische roerende voorheffing aan het huidige
tarief van 30 procent.
Uiteindelijke terugbetaling op de Vervaldatum: Tenzij vroeger terugbetaald of aangekocht en vernietigd, zullen de
2026 Obligaties worden terugbetaald aan hun hoofdsom op 5 juli 2026 en zullen de 2031 Obligaties worden
terugbetaald aan hun hoofdsom op 5 juli 2031 (elk een “Vervaldatum”). De Obligaties kunnen niet vroeger
worden terugbetaald naar keuze van de Emittent.
Terugbetalingsbedrag op de Vervaldatum: 100 procent van het nominaal bedrag van de Obligaties.
Terugbetaling bij een Controlewijziging: In het geval dat een Controlewijziging plaatsvindt, heeft elke
Obligatiehouder op eigen initiatief het recht om de Emittent te verplichten om alle of een deel van zijn Obligaties
terug te betalen op de Put-Datum bij Controlewijziging tegen het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging.
Om van dit recht gebruik te maken, moet de betreffende Obligatiehouder tijdens de Put-uitoefeningsperiode bij
Controlewijziging een naar behoren ingevulde kennisgeving (een “Put-uitoefeningskennisgeving bij
Controlewijziging”) indienen, substantieel in de vorm zoals uiteengezet in het Prospectus, bij de bank of andere
financiële tussenpersoon bij wie de Obligatiehouder de relevante Obligaties aanhoudt (de “Tussenpersoon”) met
het verzoek dat de Tussenpersoon (i) de Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging aan de Agent te
bezorgen, (ii) contact op te nemen met de Agent om de vervroegde terugbetaling van dergelijke Obligaties te
organiseren overeenkomstige deze Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een
Controlewijziging) en (iii) de relevante Obligatie(s) over te dragen naar de rekening van de Agent. Na ontvangst
van een dergelijke Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging zal de Agent een kopie van de Putuitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging bezorgen aan de Emittent.
Een “Controlewijziging” zal plaatsvinden indien een bod wordt gedaan door enige persoon (andere dan een
Uitgesloten Persoon) aan alle (of praktisch zo goed als alle) Aandeelhouders (of alle (of praktisch zo goed als alle))
dergelijke Aandeelhouders anders dan de bieder en/of enige partijen die in onderling overleg met de bieder
handelen (zoals gedefinieerd in artikel 3, paragraaf 1, 5° van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen of enige wijziging of heruitvoering daarvan), om alle of een meerderheid van de stemrechten
van de Emittent te verwerven en (de periode van een dergelijk bod afgesloten zijnde, de definitieve resultaten van
een dergelijk bod aangekondigd zijnde en een dergelijk bod in alle opzichten onvoorwaardelijk is geworden) de
bieder heeft verworven of, na de publicatie van de resultaten van een dergelijk bod door de bieder, de bieder het
recht heeft om na de voltooiing van het bod stemrechten van de Emittent te verwerven als gevolg van een dergelijk
bod, zodat hij rechtstreeks of onrechtstreeks de eigendom heeft van meer dan 50 procent van de stemrechten in de
Emittent, waarbij de datum waarop de Controlewijziging geacht wordt te hebben plaatsgevonden, de datum is van
de publicatie door de bieder van de resultaten van het relevante aanbod (en, om twijfel te vermijden, vóór enige
heropening van het aanbod in overeenstemming met artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen).
“Werkdag” betekent (i) een dag (behalve een zaterdag of zondag) waarop het NBB Clearingsysteem operationeel
is, (ii) een dag waarop banken en valutamarkten open zijn voor algemene zaken in België en (iii) een dag (behalve
een zaterdag of zondag) waarop het TARGET-systeem operationeel is voor de vereffening van betalingen in euro.
“Put-datum bij Controlewijziging” betekent de 15e Werkdag na de laatste dag van de Put-uitoefeningsperiode
bij Controlewijziging.
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“Put-uitoefeningsperiode bij Controlewijziging” betekent de periode die begint op de datum van een
Controlewijziging en eindigt 45 Werkdagen na de Controlewijziging of, indien later, 45 Werkdagen volgend op
de datum waarop een Kennisgeving van Controlewijziging wordt gegeven aan Obligatiehouders zoals vereist door
Voorwaarde 5(b)(ii).
“Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging” betekent het bedrag dat wordt bepaald in overeenstemming met
de Voorwaarden, dat minstens gelijk zal zijn aan de hoofdsom van de Obligaties en de samengevoegde interest en
dat een maximaal rendement van 0,75 punten boven het rendement van de Obligaties op de Uitgiftedatum tot de
Vervaldatum zal vertegenwoordigen.
“Uitgesloten Persoon” betekent de Vlaamse Regering of enige andere entiteit waarvan de aandelen en de
stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in het bezit zijn van de Vlaamse Regering (de “Bestaande
Aandeelhouder”).
“Aandeelhouders” betekent de houders van effecten van de Emittent die stemrechten hebben.
Terugbetaling bij een Belangrijke Herstructurering: In geval dat een Belangrijke Herstructurering plaatsvindt, zal
elke Obligatiehouder op eigen initiatief het recht hebben om de Emittent te verplichten alle Obligaties op de Putdatum bij Belangrijke Herstructurering terug te betalen tegen het Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke
Herstructurering. De Emittent mag niet weigeren om de Obligaties terug te betalen, op voorwaarde dat
onderstaande procedure wordt nageleefd.
Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken Obligatiehouder tijdens de Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke
Herstructurering een naar behoren ingevulde kennisgeving indienen bij de Tussenpersoon (een “Putuitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering”), substantieel in de vorm zoals uiteengezet in het
Prospectus, met het verzoek aan de Tussenpersoon om (i) de Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering aan de Agent te bezorgen, (ii) contact op te nemen met de Agent om de vervroegde terugbetaling
van dergelijke Obligaties te organiseren overeenkomstig deze Voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van
Obligatiehouders bij het plaatsvinden van een Belangrijke Herstructurering) en (iii) de relevante Obligatie(s) over
te dragen naar de rekening van de Agent. Na ontvangst van een dergelijke Kennisgeving van Belangrijke
Herstructurering zal de Agent een kopie van de Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering aan
de Emittent bezorgen.
“Financiële Schuld” betekent elke schuld voor of met betrekking tot (i) geleend geld en debetsaldi bij banken of
andere financiële instellingen en (ii) enige faciliteit voor de aankoop van schuldbewijzen of de uitgifte van
obligaties (met uitzondering van uitvoeringsgaranties of documentair krediet in het kader van normale
handelstransacties), schuldbewijzen, debentures, loan stock of enig vergelijkbaar schuldinstrument, gebaseerd op
de laatste geauditeerde cijfers van de Emittent.
“Belangrijke Herstructurering” betekent het plaatsvinden van een van de volgende gebeurtenissen:
(a)

enige uitkering van dividenden door de Emittent; of

(b)

enige overdracht of verkoop van enige vorm van activa in eigendom van de Emittent of van een

(c)

Voornaamste Dochteronderneming; of
enige reorganisatie of herstructurering van de Emittent of een Voornaamste Dochteronderneming,
ongeacht hoe die wordt beschreven en ongeacht of die uit een of meerdere verwante transacties bestaat; of

(d)

enige combinatie van de voorgaande gebeurtenissen,

die ertoe leidt of zal leiden dat:
(i)

meer dan 50 procent van de Intrinsieke Waarde van de Emittent op dat moment rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt uitgekeerd aan of anderszins ter beschikking wordt gesteld van of ten voordele
van de aandeelhouders van de Emittent; of

(ii)

de Intrinsieke Waarde van de Emittent op dat moment onder 125 procent van de totale uitstaande
Financiële Schuld van de Emittent op dat moment daalt, en gedurende een periode van 24
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opeenvolgende maanden na een dergelijke gebeurtenis onder de 125 procent van de totale uitstaande
Financiële Schuld van de Emittent blijft.
“Put-datum bij Belangrijke Herstructurering” is de 15e werkdag na de laatste dag van de Putuitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering.
“Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering” betekent de periode die aanvangt op de datum
waarop een Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering wordt gegeven aan de Obligatiehouders
zoals vereist door Voorwaarde 5(c)(ii) en eindigt 45 Werkdagen volgend op de datum waarop een dergelijke Putuitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering gegeven werd.
“Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke Herstructurering” betekent de hoofdsom van een Obligatie, samen met
de opgelopen maar onbetaalde interest met betrekking tot een dergelijke Obligatie tot aan de Put-datum bij
Belangrijke Herstructurering.
“Intrinsieke Waarde” wordt verkregen door de materiële en immateriële vaste activa, brutocash, andere vlottende
activa en eigen aandelen toe te voegen aan de reële waarde van de investeringsportefeuille van de Emittent en met
aftrek van de brutoschulden en minderheidsbelangen, op basis van de volgende waarderingsprincipes voor de
portefeuille:
(a)

investeringen in beursgenoteerde ondernemingen en eigen aandelen worden gewaardeerd aan de slotkoers,
tenzij er aandelen zijn die ten grondslag liggen aan enige verbintenissen aangegaan door de Emittent, in
welk geval hun waarde wordt begrensd op de omzettings-/uitoefeningsprijs, tenzij er een lock-up is op de
beursgenoteerde aandelen, wat leidt tot de toepassing van een lock-up korting op de slotkoers (d.w.z. 1,5% per maand lock-up);
investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen worden gewaardeerd aan hun reële waarde (d.w.z.
het bedrag waarvoor een bepaald actief verhandeld zou worden tussen goed geïnfomeerde bereidwillige
partijen in een at arm’s length transactie); en

(b)

(c)

wat de portefeuille van eventuele private equity fondsen beheerd door derde partijen betreft, stemt de
waardering overeen met de gerapporteerde intrinsieke waarde van het aandeel van de Emittent in het fonds
(de kapitaalrekening) zoals bepaald door de fondsbeheerders. Dit bedrag wordt gecorrigeerd voor
eventuele uitkeringen of kapitaalopvragingen die hebben plaatsgevonden tussen de rapporteringsdatum
van het fonds en de sluitingsdatum van de Emittent. Bovendien kan er een vermindering worden toegepast
op de gerapporteerde intrinsieke waarde wanneer dit passend wordt geacht.

Voor de toepassing van deze definitie zal de Intrinsieke Waarde verwijzen naar de laatste “Intrinsieke Waarde”
gepubliceerd door de Emittent en gebaseerd worden op de laatste geauditeerde geconsolideerde cijfers. Als de
Emittent nalaat om de geauditeerde cijfers van de Intrinsieke Waarde te publiceren, zullen de Obligatiehouders het
recht hebben om de berekening en de audit te vragen van dergelijke Intrinsieke Waarde die op dat moment had
moeten worden gepubliceerd.
Wanprestaties: Indien één of meerdere van de onderstaande gebeurtenissen (elk een “Wanprestatie”) zich
voordoet en voortduurt, mag elke Obligatiehouder een schriftelijke kennisgeving richten aan de Emittent op diens
maatschappelijke zetel (met een kopie aan de Agent) dat dergelijke Obligatie onmiddellijk verschuldigd en
terugbetaalbaar is aan de hoofdsom vermeerderd met de eventuele aangegroeide interest op de datum van de
betaling, zonder verdere formaliteiten, tenzij dergelijke wanprestatie werd rechtgezet voor de ontvangst van
dergelijke kennisgeving door de Emittent (met een kopie aan de Agent).
De Wanprestaties onder de Obligaties hebben betrekking op:
(i)

niet-betaling met betrekking tot de Obligaties, onder voorbehoud van hersteltermijnen; of

(ii)

schending van andere verplichtingen onder de Voorwaarden, behoudens uitzonderingen met
betrekking tot de Controlewijzigingsbeslissingen; of

(iii)

kruiselingse wanprestatie (cross-default) onder enige andere huidige of toekomstige schuld van de
Emittent of een Voornaamste Dochteronderneming, op voorwaarde dat het totale bedrag gelijk is aan
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of groter is dan EUR 25.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta of valuta’s), hetzij
individueel, hetzij in totaal; of
(iv)

bepaalde kwesties die van invloed zijn op de solvabiliteit van de Emittent of een Voornaamste
Dochteronderneming, op voorwaarde dat een dergelijke gebeurtenis met betrekking tot een
Voornaamste Dochteronderneming een wezenlijk nadelig effect heeft (of redelijkerwijs zal hebben)
op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen of uit te
voeren; of

(v)

een situatie van vereffening van de Emittent of een van haar Voornaamste Dochterondernemingen,
anders dan een batige vereffening of reorganisatie van enige Voornaamste Dochteronderneming en
enig dergelijk bevel of besluit met betrekking tot een Voornaamste Dochteronderneming een
wezenlijk nadelig effect heeft (of redelijkerwijs zal hebben) op het vermogen van de Emittent om
haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen of uit te voeren; of

(vi)

beslag op eigendom van de Emittent of een Voornaamste Dochteronderneming, behoudens bepaalde
uitzonderingen; of

(vii)

een zekerheid door de Emittent of een Voornaamste Dochteronderneming gecreëerd of overgenomen
met betrekking tot alle of enig wezenlijk deel van de eigendom of activa van de Emittent of enige
Voornaamste Dochteronderneming wordt uitvoerbaar en enige maatregel wordt genomen om ze ten
uitvoer te leggen, tenzij het bedrag dat wordt gedekt door een dergelijke zekerheid die het voorwerp
uitmaakt van de tenuitvoerlegging in totaal EUR 25.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere
valuta of valuta’s) niet overschrijdt en behoudens bepaalde uitzonderingen; of

(viii)

enige gebeurtenis doet zich voor die volgens het recht van de plaats van oprichting van de Emittent
of van een Voornaamste Dochteronderneming een analoog effect heeft op een van de gebeurtenissen
waarnaar wordt verwezen in paragrafen (iv) en (vii) hierboven; of

(ix)

het is of zal onwettig worden voor de Emittent om enige van haar verplichtingen uit hoofde van of
met betrekking tot de Obligaties na te komen of uit te voeren; of

(x)

intrekking of opschorting van de notering van de Obligaties op de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels gedurende een periode van ten minste vijftien opeenvolgende Werkdagen, tenzij
de Emittent de notering van de Obligaties verkrijgt op een andere gereglementeerde markt in de
Europese Economische Ruimte.

Vertegenwoordiger van Obligatiehouders: Er werd geen vertegenwoordiger van Obligatiehouders benoemd. De
Voorwaarden bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen van Obligatiehouders om kwesties
met betrekking tot de Obligaties te behandelen. Deze bepalingen staan bepaalde gedefinieerde meerderheden toe
om alle Obligatiehouders te verbinden, inclusief Obligatiehouders die niet aanwezig waren en niet hebben gestemd
op de relevante vergadering en Obligatiehouders die hebben gestemd op een manier die in strijd is met de
meerderheid.
C.10

Derivaatcomp

Zie ook Element C.9 hierboven.

onent

Niet van toepassing. Er is geen derivaatcomponent in de interestbetaling.

in

de

interestbetalin
g
C.11

Aanvraag voor

Er is een aanvraag ingediend voor notering en toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de

toelating tot de

gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

verhandeling

Deel D - Risico’s
D.2

Voornaamste

Er zijn bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen
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risico’s

onder de Obligaties na te komen. De voornaamste risico’s met betrekking tot de Emittent zijn, zonder limitatief te

verbonden aan

zijn, als volgt:

de Emittent

Risico in verband met economische, politieke en sociale omstandigheden.
De portefeuillebedrijven van Gimv zijn blootgesteld aan specifieke risico’s die verband houden met de activiteiten
waarin dergelijke vennootschap werkzaam is. Deze risico’s worden beheerd op het niveau van het relevante
portefeuillebedrijf.
De evolutie van de algemene economische situatie kan, net als alle risico’s waaraan de portefeuillebedrijven van
Gimv zijn blootgesteld, mogelijk van invloed zijn op de resultaten van de portefeuillebedrijven en, bij uitbreiding,
op de waardering van deze portefeuillebedrijven op de balans van Gimv. In het meest extreme geval kan een
portefeuillebedrijf falen, wat resulteert in een totaal verlies van de investering van Gimv in dat bedrijf. Gezien de
zeer gedifferentieerde portefeuille van Gimv, verspreid over 55 verschillende portefeuillebedrijven die in
verschillende sectoren en landen actief zijn, kunnen schommelingen in de economische situatie zeer uiteenlopende
gevolgen hebben.
Veranderingen in de algemene politieke en sociale omstandigheden kunnen ook een wezenlijk nadelig effect
hebben op de activiteiten en vooruitzichten van Gimv.
Markt- en waarderingsrisico.
In overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (“IFRS”) waardeert Gimv haar
portefeuille tegen reële waarde op basis van bepaalde marktgegevens, waarderingsmodellen, schattingen en
veronderstellingen. De portefeuille wordt aanvankelijk opgenomen aan kostprijs en vervolgens worden nietgerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit periodieke herwaarderingen opgenomen in de
resultatenrekening.
De waarde van het genoteerde gedeelte van de portefeuille van Gimv is rechtstreeks afhankelijk van de
beurskoersen van de betrokken vennootschappen en van de schommelingen daarvan. De waardering van nietbeursgenoteerde investeringen is ook afhankelijk van een aantal marktgerelateerde elementen (onder meer door
vergelijking met een beursgenoteerde ‘peer group’). Een wijziging van 10% in de aandelenkoersen van het
beursgenoteerde deel van de portefeuille en in de waarde van het niet-beursgenoteerde deel van de portefeuille,
gemeten in multiples, heeft aan het einde van maart 2019 een impact van respectievelijk kEUR 4.007 en kEUR
62.833 (eind maart 2018: kEUR 5.147 respectievelijk kEUR 45.601). De niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en verliezen op de portefeuille van Gimv (en dus de winst van Gimv) worden daarom in hoge mate bepaald door
marktontwikkelingen. Bij het ontbreken van direct waarneembare marktgegevens, worden sommige van de
investeringen gewaardeerd door middel van methoden die gebruik maken van niet-waarneembare inputs die een
effect op de reële waarde kunnen hebben. De waardering is ook gebaseerd op een aantal schattingen,
veronderstellingen en subjectieve beoordelingen en wordt op een specifiek moment gemaakt.
De waarde van de portefeuille weerspiegelt daarom mogelijk niet de prestaties van het betreffende
portefeuillebedrijf. Een significante verandering in de waarde van de portefeuille van Gimv kan een wezenlijk
nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Gimv.
Liquiditeitsrisico.
Met een nettokaspositie en ongebruikte kredietlijnen is de Emittent, op de datum van het Prospectus en
voorafgaand aan de uitgifte van de Obligaties, niet blootgesteld aan de risico’s verbonden aan schuldfinanciering
voorafgaand aan de uitgifte van de Obligaties. De Emittent waakt er echter over dat de buyoutondernemingen
voldoende marges inbouwen en geen schulden aangaan die hun terugbetalingscapaciteit onder normale
omstandigheden zouden kunnen overschrijden. De gemiddelde schuldgraad voor Gimv’s portefeuillebedrijven is
2,1 keer de operationele cashflow (of EBITDA).
De portefeuille van Gimv bestaat echter uit investeringen die over het algemeen hoog risicodragend, nietgewaarborgd en niet-beursgenoteerd en bijgevolg illiquide zijn. De realisatie van meerwaarden op haar
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investeringen is onzeker, kan geruime tijd op zich laten wachten en wordt soms wettelijk of contractueel beperkt
gedurende bepaalde periodes (bijvoorbeeld vanwege een lock-up, stand still, closed period, enz.). Deze
meerwaarden zijn onder meer afhankelijk van de winstontwikkeling van het specifieke portefeuillebedrijf, de
algemene economische situatie, de beschikbaarheid van kopers en financiering (hetgeen onder meer wordt bepaald
door de duur en de modaliteiten van het huidige monetaire beleid van zowel de Federal Reserve in de Verenigde
Staten als de Europese Centrale Bank en, bijgevolg, de mogelijke vermindering of opheffing van de bestaande
groei-impulsen), en de ontvankelijkheid van financiële markten voor beursintroducties (IPO’s). Als gevolg hiervan
vormt de illiquide aard van haar activa een risico voor de resultaten en de kasstroomgeneratie van Gimv. Bovendien
heeft Gimv niet altijd de timing of het verloop van het verkoopproces in handen, wat mogelijk kan leiden tot een
suboptimaal rendement.
Indien een dergelijk risico zich voordoet, kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten,
bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van Gimv.
Risico’s in verband met de activiteiten van portefeuillebedrijven.
Hoewel de senior medewerkers van Gimv een team zijn van investeringsprofessionals die ervaring hebben met
private-equitytransacties en worden ondersteund door consultants, adviseurs en bankiers, is het succes van haar
investeringen onder meer afhankelijk van de prestaties van de relevante portefeuillebedrijven. De oorspronkelijke
evaluatie van de investeringsopportuniteit of de evaluatie van add-on investeringen is complex en bijgevolg is de
waardering door Gimv mogelijk niet passend. Bovendien kan het management van het portefeuillebedrijf acties
ondernemen die de activiteiten van het betreffende portefeuillebedrijf negatief beïnvloeden. Ook heeft het
management van het portefeuillebedrijf in het verleden mogelijk acties ondernomen die niet adequaat werden
onthuld of bekendgemaakt tijdens het due diligence-proces, of de geïdentificeerde risico’s worden mogelijk niet
passend of volledig gedekt door verklaringen, waarborgen of vrijwaringen in de investeringsdocumentatie. Als een
dergelijk risico materialiseert, kan dit leiden tot een onvoorzien verlies van een deel of van alle waarde op het
niveau van het betreffende portefeuillebedrijf.
Risico inzake personeel
Gimv is in belangrijke mate afhankelijk van de ervaring, de inzet, de reputatie, de deal making skills en het netwerk
van haar senior medewerkers om haar doelstellingen te realiseren. Menselijk kapitaal is een belangrijk actief. Het
vertrek van senior medewerkers en eventuele negatieve markt- of sectorbeleving voortvloeiend uit een dergelijk
verlies kan dan ook een negatieve impact hebben op de activiteiten en resultaten van Gimv. Bovendien zou Gimv
het moeilijk kunnen vinden om geschikte werknemers aan te werven, zowel voor het uitbreiden van haar
activiteiten als voor het vervangen van werknemers die ontslag kunnen nemen, of het werven van dergelijke
geschikte werknemers kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zowel in termen van salarissen als andere
stimuleringsregelingen.
Concurrentierisico.
Gimv is actief in een concurrentiële markt van zowel lokale als internationale private-equityspelers en een snel
veranderend competitief landschap. Het succes van Gimv wordt in belangrijke mate bepaald door de capaciteit om
zich in een sterke concurrentiële en gedifferentieerde positie te handhaven. Als Gimv een dergelijke positie niet
kan behouden, zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële
situatie en vooruitzichten van Gimv.
Fiscaal risico.
Gimv heeft momenteel kantoren in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Gimv is daarom onderworpen aan
de jurisdictie van verschillende belastingautoriteiten. Wijzigingen in de belastingwetgeving of in de interpretatie
en toepassing van de bestaande belastingwetgeving van de betrokken landen kunnen de resultaten van Gimv
beïnvloeden.
Meerwaarden op aandelen vormen het belangrijkste onderdeel van het resultaat van Gimv. Ingevolge de
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hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017-2018 zijn meerwaarden op aandelen alleen vrijgesteld van
belasting indien onder andere aan een minimale participatievoorwaarde (d.w.z. meer dan 10% in het kapitaal of
een investering van meer dan EUR 2,5 miljoen) wordt voldaan. Bovendien zijn meerwaarden op aandelen
gerealiseerd binnen een periode van één jaar belastbaar aan een afzonderlijk vennootschapsbelastingtarief van 25,5
procent en aan het gewone vennootschapsbelastingtarief van 25 procent vanaf aanslagjaar 2021 voor belastbare
periodes die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020. Een ander onderdeel van de hervorming van de
vennootschapsbelasting van 2017-2018, dat mogelijks een impact kan hebben op de fiscale situatie van Gimv, is
de beperking van het gebruik van overgedragen verliezen en andere fiscale reserves (ook wel de ‘minimale
vennootschapsbelasting’ genoemd). Elk van deze wijzigingen en eventuele verdere wijzigingen in de behandeling
van vennootschapsbelasting op meerwaarden op aandelen kunnen een wezenlijke impact hebben op de resultaten
van Gimv.
D.3

Voornaamste

Er zijn bepaalde factoren die van materieel belang zijn voor het beoordelen van de risico’s verbonden aan de

risico’s

Obligaties. De belangrijkste risico’s verbonden aan de Obligaties omvatten, zonder limitatief te zijn, het volgende:

verbonden aan

De Emittent zal mogelijks niet in staat zijn om de Obligaties terug te betalen.

de Obligaties

De Emittent zal mogelijks niet in staat zijn om de Obligaties terug te betalen op hun vervaldatum. Het vermogen
van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhangen van de financiële situatie van de Emittent (met
inbegrip van haar kaspositie die voortvloeit uit de mogelijkheid van de Emittent om inkomsten en dividenden te
ontvangen van haar dochterondernemingen) op het moment van de gevraagde terugbetaling.
De Obligaties zijn mogelijks geen geschikte belegging voor alle beleggers.
Elke potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van een dergelijke belegging bepalen in het licht
van zijn eigen omstandigheden. In het bijzonder moet elke potentiële belegger over voldoende kennis en ervaring
beschikken om een zinvolle evaluatie te kunnen maken van de Obligaties, toegang hebben tot en kennis hebben
van geschikte analytische instrumenten om, in het kader van zijn specifieke financiële situatie, een belegging in de
Obligaties en de impact van dergelijke beleggingen op zijn totale beleggingsportefeuille te evalueren en moet over
voldoende financiële en liquide middelen beschikken om alle risico’s van een belegging in de Obligaties te dragen.
Niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent die niet zijn gewaarborgd.
De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent en de
door zekerheden gedekte en niet door zekerheden gedekte schulden van de dochterondernemingen van de Emittent.
Het recht van de Obligatiehouders om betalingen met betrekking tot de Obligaties te ontvangen, is niet door
zekerheden gedekt of gewaarborgd. In geval van een vereffening, ontbinding, reorganisatie of soortgelijke
procedures die een invloed hebben op de portefeuillebedrijven van de Emittent, zullen de schuldeisers van de door
zekerheden gedekte en niet door zekerheden gedekte schulden van de portefeuillebedrijven van de Emittent in een
situatie van uitwinning bij voorrang worden terugbetaald uit de opbrengsten van de door zekerheden gedekte en
niet door zekerheden gedekte activa van de portefeuillebedrijven. Op de datum van het Prospectus heeft de
Emittent geen uitstaande door zekerheden gedekte verbintenissen.
Het negatieve zekerheidsbeding zoals uiteengezet in de Voorwaarden beschermt de Obligatiehouders tegen een
verstrekking van zekerheid door de Emittent of een Voornaamste Dochteronderneming voor andere Relevante
Schuld (wat in essentie betrekking heeft op andere kapitaalmarktschulden, in tegenstelling tot bankfinanciering).
Zie Element C.8 hierboven over het negatieve zekerheidsbeding. Het kan niet worden uitgesloten dat de Emittent
en/of haar Voornaamste Dochterondernemingen in de toekomst door zekerheden gedekte bankleningen zouden
aangaan, die dan eerst zullen genieten van de opbrengsten van een uitwinning van dergelijke zekerheden in geval
van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure die een invloed
heeft op de Emittent of de relevante Voornaamste Dochteronderneming.
Er bestaat momenteel geen markt voor actieve verhandeling van de Obligaties.
De Obligaties zijn nieuwe effecten die mogelijks niet op grote schaal verspreid zullen worden en waarvoor
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momenteel geen actieve verhandelingsmarkt bestaat. De Obligaties hebben bij uitgifte mogelijk geen gevestigde
markt voor verhandeling en het is mogelijk dat er nooit een tot ontwikkeling komt. Als zich wel een markt
ontwikkelt, is deze mogelijk niet erg liquide. Illiquiditeit kan een zeer nadelig effect hebben op de marktwaarde
van Obligaties.
Vastrentende obligaties.
De houder van een vastrentende obligatie is blootgesteld aan het risico dat de prijs van een dergelijke obligatie
daalt als gevolg van veranderingen in de marktrente. Obligatiehouders moeten zich ervan bewust zijn dat
bewegingen van de marktrente een negatieve invloed kunnen hebben op de prijs van de Obligaties en kunnen
leiden tot verliezen voor de Obligatiehouders als zij de Obligaties verkopen vóór hun vervaldatum.
Aanpassingen en afstand.
De Voorwaarden bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen van Obligatiehouders om zaken te
bespreken die hun belangen in het algemeen betreffen. Deze bepalingen staan bepaalde gedefinieerde
meerderheden toe om alle Obligatiehouders te binden, inclusief Obligatiehouders die niet aanwezig waren en niet
hebben gestemd op de relevante vergadering en Obligatiehouders die hebben gestemd op een manier die in strijd
is met de meerderheid.
De putoptie bij een Controlewijziging
Elke Obligatiehouder zal, op eigen initiatief, het recht hebben om de Emittent te verplichten om alle of een deel
van de Obligaties van die houder terug te betalen tegen het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging. In het geval
dat houders van een aanzienlijk deel van de Obligaties deze optie uitoefenen, kunnen de Obligaties waarvoor deze
optie niet werd uitgeoefend, minder liquide en moeilijker verhandelbaar worden. Bovendien moeten potentiële
beleggers zich ervan bewust zijn dat de definitie van Controlewijziging mogelijks niet alle situaties dekt waarin
een controlewijziging kan optreden of waar opeenvolgende controlewijzigingen plaatsvinden met betrekking tot
de Emittent.
Obligatiehouders moeten zich er ook van bewust zijn dat de uitoefening door een van hen van de optie voorzien
in Voorwaarde 5(b) onder Belgisch recht alleen effectief zal zijn indien, voorafgaand aan het vroegere van (a) de
datum waarop de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis wordt gesteld van een
formele indiening van een voorgesteld bod aan de aandeelhouders van de Emittent overeenkomstig artikel 7 van
het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, of (b) het optreden van de
Controlewijziging, waarbij (i) de Controlewijzigingsbeslissingen zijn goedgekeurd door de aandeelhouders van de
Emittent tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders en (ii) dergelijke beslissingen zijn neergelegd ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen. Er kan geen garantie worden gegeven
dat een dergelijke goedkeuring op die vergadering zal worden verleend.
Zie ook Element C.9 hierboven met betrekking tot de Controlewijziging.
De putoptie bij een Belangrijke Herstructurering.
Elke Obligatiehouder zal, op eigen initiatief, het recht hebben om de Emittent te verplichten om alle Obligaties
van de betreffende houder terug te betalen tegen het Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke Herstructurering bij het
optreden van een Belangrijke Herstructurering of bij de beslissing van het bevoegde orgaan van de Emittent of de
relevante Voornaamste Dochteronderneming om over te gaan tot een Belangrijke Herstructurering. In het geval
dat houders van een aanzienlijk deel van de Obligaties deze optie uitoefenen, kunnen de Obligaties waarvoor deze
optie niet werd uitgeoefend, minder liquide en moeilijker verhandelbaar worden. Bovendien dienen potentiële
beleggers zich ervan bewust zijn dat de definitie van een Belangrijke Herstructurering mogelijk niet alle situaties
dekt waarbij een belangrijke herstructurering kan optreden met betrekking tot de Emittent of de betreffende
Voornaamste Dochteronderneming.
Zie ook Element C.9 hierboven met betrekking tot een Belangrijke Herstructurering.
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Deel D - Risico’s
De Obligaties kunnen in bepaalde specifieke omstandigheden vóór de vervaldatum worden terugbetaald.
Indien zich een Wanprestatie, een Controlewijziging of een Belangrijke Herstructurering voordoet, kan elke
Obligatiehouder de Emittent er schriftelijk van in kennis stellen dat deze Obligatie onmiddellijk opeisbaar en
terugbetaalbaar is in overeenstemming met de Voorwaarden. In het geval van een vervroegde terugbetaling van de
Obligaties, is het mogelijk dat een belegger niet in staat zal zijn om de (eventuele) opbrengst van de terugbetaling
te herinvesteren tegen een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Obligaties. Elke terugbetaling vóór de
vervaldatum van de Obligaties is alleen mogelijk in deze beperkte omstandigheden en niet op initiatief van de
Emittent.
De Emittent kan in de toekomst mogelijks aanzienlijk meer schulden aangaan.
De Emittent kan beslissen om in de toekomst aanzienlijke bijkomende schulden aan te gaan, waarvan sommige
structureel een hogere rangorde kunnen hebben wat betreft het recht op betaling van de Obligaties. De
Voorwaarden beperken niet het bedrag aan niet door zekerheden gedekte schuld dat de Emittent zou kunnen
oplopen.
Het ontbreken van een kredietrating kan de prijsbepaling van de Obligaties bemoeilijken.
De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating. Het ontbreken van een kredietrating kan de prijsbepaling
voor de Obligaties bemoeilijken en een impact hebben op de verhandelingsprijs van de Obligaties.
Wisselkoersrisico’s en wisselkoerscontroles.
De Emittent zal hoofdsom en interesten op de Obligaties betalen in euro. Dit houdt bepaalde risico’s in met
betrekking tot valutaomrekeningen indien de financiële activiteiten van een belegger hoofdzakelijk worden
uitgedrukt in een andere munt of munteenheid dan de euro.
Potentiële belangenconflicten.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Emittent betrokken is bij een algemene zakelijke relatie
en/of specifieke transacties met de Agent en/of de Managers en dat zij mogelijks belangenconflicten kunnen
hebben die de belangen van de Obligatiehouders nadelig kunnen beïnvloeden. De Obligatiehouders dienen zich
bewust te zijn van het feit dat de Managers, wanneer zij optreden als kredietgever voor de Emittent of een andere
vennootschap binnen de Groep (of wanneer zij in welke andere hoedanigheid dan ook handelen), geen fiduciaire
of andere verplichtingen van welke aard dan ook hebben ten aanzien van de Obligatiehouders en dat zij niet
verplicht zijn om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders.
Impact van vergoedingen, commissies en/of stimulansen op de uitgifteprijs en/of aanbiedingsprijs.
Potentiële beleggers dienen op te merken dat de uitgifteprijs en/of de aanbiedingsprijs van de Obligaties bepaalde
bijkomende kosten en vergoedingen zullen omvatten.
Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers die optreden als financiële tussenpersonen voor een verdere
plaatsing van de Obligaties en die geen retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en enige gedelegeerde,
uitvoerende of gelijkwaardige

wetgeving en

bijbehorende richtsnoeren)

zullen een

verkoop-

en

distributiecommissie betalen van 1,875 procent voor de 2026 Obligaties en 2 procent voor de 2031 Obligaties (elk
een “Retailvergoeding”).
Gekwalificeerde Beleggers (met inbegrip van Gekwalificeerde Beleggers die optreden als financiële
tussenpersonen voor een verdere plaatsing van de Obligaties en die een retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens
MiFID II en enige gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren)) zullen
een commissie betalen die gelijk is aan de relevante Retailvergoeding, naar gelang van het geval, verminderd met
een korting tussen 0 procent en 1,875 procent voor de 2026 Obligaties en tussen 0 procent en 2 procent voor de
2031 Obligaties, in beide gevallen gebaseerd op de marktomgeving (elk een “GB-Vergoeding”).
“Gekwalificeerde Beleggers” betekent beleggers die gekwalificeerde beleggers zijn zoals gedefinieerd in de
Prospectuswet.
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Deel D - Risico’s
“Retailbeleggers” betekent beleggers die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn.
Geen bescherming tegen belastingverhoging (tax gross-up).
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Voorwaarden de Emittent niet verplichten om de
nettobetalingen ontvangen door een Obligatiehouder met betrekking tot de Obligaties te bruteren (gross-up) met
de bedragen die werden ingehouden of afgetrokken voor Belgische fiscale doeleinden. De Obligatiehouders (en
geen enkele andere persoon) zullen verantwoordelijk zijn voor en verplicht zijn tot betaling van enige belasting,
heffing, accijns, inhouding of enige andere betaling van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit, of
ontstaan als gevolg van, de eigendom, overdracht of betaling van of met betrekking tot de Obligaties.
Belasting.
Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties dienen zich ervan bewust te zijn dat zij mogelijks belastingen of
andere documentaire lasten of heffingen zullen moeten betalen in overeenstemming met de wetten en praktijken
van het land waar de Obligaties worden overgedragen of van andere rechtsgebieden. Potentiële beleggers dienen
het advies van hun eigen belastingadviseur in te winnen over hun individuele belasting met betrekking tot de
verwerving, verkoop en terugbetaling van de Obligaties.

Deel E - Aanbieding
E.2b

Redenen voor

De Emittent heeft de bedoeling om de netto-opbrengsten van de Obligaties te gebruiken voor zijn algemene

de aanbieding

financieringsdoelstellingen. Op de datum van deze Prospectus, is de Emittent niet op de hoogte van enige

en

specifieke projecten of (toekomstige) portefeuillebedrijven waarin de opbrengsten van de Obligaties

bestemming

geïnvesteerd zullen worden. De netto-opbrengsten van de Obligaties zullen worden gebruikt om de verdere groei

van

de

opbrengsten

van de Emittent en zijn portefeuillebedrijven te financieren met behoud van een adequaat liquiditeitsniveau
gedurende de investeringscyclus (in het bijzonder in het licht van de relatief jonge investeringsportefeuille).
De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties worden verwacht EUR 149.320.000 te bedragen na aftrek
van de kosten en uitgaven (in het geval het totaal nominaal bedrag waarvoor de Obligaties worden uitgegeven
EUR 150.000.000 bedraagt) of EUR 249.320.000 na aftrek van de kosten en uitgaven (in het geval het totaal
nominaal bedrag waarvoor de Obligaties worden uitgegeven EUR 250.000.000 bedraagt).

E.3

Voorwaarden

Uitgiftedatum: 5 juli 2019 (de “Uitgiftedatum”).

van

Uitgifteprijs: De uitgifteprijs voor de Obligaties zal 101,875 procent bedragen met betrekking tot de 2026

aanbieding

de

Obligaties en 102 procent met betrekking tot de 2031 Obligaties (elk een “Uitgifteprijs”), dit percentage
uitgedrukt als referentie aan het nominaal bedrag van de Obligaties. Deze prijs omvat de relevante
Retailvergoeding (zoals hieronder verder omschreven), naar gelang het geval verminderd met een korting tussen
0 procent en 1,875 procent in verhouding tot de 2026 Obligaties en tussen 0 procent en 2 procent met betrekking
tot de 2031 Obligaties voor Gekwalificeerde Beleggers (inclusief Gekwalificeerde Beleggers die optreden als
financiële tussenpersonen voor een verdere plaatsing van de Obligaties en die een retrocessie kunnen aanvaarden
(krachtens MiFID II en enige gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende
richtsnoeren)).
Zie ook Element E.7 hieronder.
Nominale waarde: De denominatie van de Obligaties is EUR 1.000 met een minimum inschrijvingsbedrag van
EUR 10.000.
Inschrijvingsperiode: De openbare aanbieding van de Obligaties begint op 21 juni 2019 om 9:00 uur (MET) tot
28 juni 2019 om 17:30 uur (MET) wat betreft de 2026 Obligaties en tot 21 juni 2019 om 17:30 uur (MET) wat
betreft de 2031 Obligaties (elk een “Inschrijvingsperiode”) (onder voorbehoud van mogelijke vervroegde
afsluiting met betrekking tot de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties).
De vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties zal ten vroegste op 21 juni 2019
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om 17:30 uur (MET) plaatsvinden (de minimale Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties wordt de
“Minimale Verkoopperiode” genoemd). Dit is de derde Werkdag in België die volgt op de dag waarop het
Prospectus beschikbaar is gemaakt op de websites van de Emittent en de Managers (inclusief de dag waarop het
Prospectus beschikbaar is gemaakt) en betekent dat de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties ten minste
één Werkdag tot 17:30 uur (MET) open blijft. Daarna kan vervroegde afsluiting op elk moment plaatsvinden
(inclusief in de loop van een Werkdag).
De Emittent kan de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties tijdens de relevante Inschrijvingsperiode
vervroegd beëindigen met instemming van de Managers en rekening houdend met de Minimale Verkoopperiode
(i) zodra het totale bedrag van de Obligaties EUR 150.000.000 bereikt (d.i. het globaal minimum nominaal
bedrag, het “Globaal Minimum Nominaal Bedrag”), (ii) in het geval een belangrijke verandering in de
marktomstandigheden voorkomt (met inbegrip van onder anderer, maar niet beperkt tot, een verandering in
nationale of internationale financiële, politieke of economische omstandigheden, wisselkoersen of
valutacontroles) of (iii) in geval van een Materiële Nadelige Wijziging met betrekking tot de Groep (op
geconsolideerd niveau).
“Materiële Nadelige Wijziging” betekent enige wijziging in de (financiële of andere) toestand, vooruitzichten,
bedrijfsactiviteiten of bedrijfsresultaten van de Emittent of de Groep (als geheel) sinds de laatste geauditeerde
geconsolideerde jaarrekening van de Emittent die van wezenlijk belang is in de context van de uitgifte van de
Obligaties.
Managers: KBC Bank NV, Bank Degroof Petercam NV, Belfius Bank SA/NV en ING Bank N.V., Belgische
vaste inrichting.
Coördinator en Bookrunner: KBC Bank NV.
Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent: KBC Bank NV.
Rechtsgebieden voor het Openbaar Aanbod: België en het Groothertogdom Luxemburg.
Voorwaarden waaraan het Openbaar Aanbod is onderworpen: Het Openbaar Aanbod en de uitgifte van de
Obligaties is onderworpen aan een beperkt aantal voorwaarden uiteengezet in de plaatsingsovereenkomst
gedateerd op of rond de datum van het Prospectus afgesloten tussen de Emittent en de Managers in verband met
het Openbaar Aanbod (de “Plaatsingsovereenkomst”), die gebruikelijk zijn voor dit type transactie en onder
meer het volgende bevatten: (i) de juistheid van de verklaringen en waarborgen die door de Emittent in de
Plaatsingsovereenkomst zijn gegeven, (ii) de ondertekening door alle relevante partijen, voorafgaand aan de
Uitgiftedatum, van de Plaatsingsovereenkomst, het dienstverleningscontract voor de uitgifte van vastrentende
effecten bij de Nationale Bank van België en de agentschapsovereenkomst met de Agent, (iii) de toelating van
de Obligaties tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels die op of vóór de
Uitgiftedatum is verleend, (iv) dat er op de Uitgiftedatum, naar het redelijke oordeel van de Managers, geen
Materiële Nadelige Wijziging (zoals gedefinieerd in de Plaatsingsovereenkomst en zoals hierboven beschreven)
heeft plaatsgevonden, (v) dat de Emittent alle verplichtingen die door hem moeten worden uitgevoerd onder de
Plaatsingsovereenkomst op of vóór de Uitgiftedatum heeft uitgevoerd, (vi) dat de marktomstandigheden
bevredigend zijn naar het redelijke oordeel van de Managers en met de instemming van de Emittent, (vii) dat er
naar het redelijke oordeel van de Managers (na overleg met de Emittent zoals redelijkerwijs uitvoerbaar is in de
omstandigheden) geen wijziging is opgetreden in de nationale of internationale financiële, politieke of
economische omstandigheden of wisselkoersen of valutacontroles die het succes van het Openbaar Aanbod
waarschijnlijk wezenlijk zouden schaden, (viii) een afdoend due-diligence onderzoek en (xi) dat de Managers
uiterlijk op de Uitgiftedatum de gebruikelijke bevestigingen hebben ontvangen met betrekking tot bepaalde
juridische en financiële aangelegenheden met betrekking tot de Emittent en de Groep. Van deze voorwaarden
kan (geheel of gedeeltelijk) afgezien worden door de Managers.
Als de voorwaarden van het Openbaar Aanbod en de uitgifte van de Obligaties niet zijn vervuld op de
Uitgiftedatum (onder voorbehoud van afstand door de Managers (al naargelang het geval)), of als de Managers

28

de Plaatsingsovereenkomst beëindigen in een van de hierboven beschreven omstandigheden, zullen de Obligaties
niet worden uitgegeven en zal het totale bedrag van de fondsen die reeds door de beleggers zijn betaald voor de
Obligaties worden terugbetaald. Voor alle duidelijkheid: er wordt groeit geen interest aan over deze fondsen.
Toewijzing: De Managers, handelend op individuele (en niet gezamenlijke) basis, komen overeen om de 2026
Obligaties naar beste vermogen te plaatsen. De Coördinator gaat akkoord om de 2031 Obligaties naar beste
vermogen te plaatsen.
De Emittent bevestigt en gaat ermee akkoord dat een Globaal Minimum Nominaal Bedrag van EUR 150.000.000
en een globaal maximum nominaal bedrag van EUR 250.000.000 zullen worden geplaatst en verdeeld onder
Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers overeenkomstig de volgende toewijzing (mogelijk onderhevig
aan afronding):
(a) de 2026 Obligaties voor een nominaal bedrag van EUR 75.000.000 – 125.000.000 zullen als volgt door de
Coördinator en de Co-Managers worden geplaatst:
(i)

45,454545% van het totaal nominaal bedrag van de 2026 Obligaties zullen naar beste vermogen
worden geplaatst door de Coördinator, waarvan 80% zal worden toegewezen aan Retailbeleggers
van zijn eigen retailnetwerk en 20% aan Gekwalificeerde Beleggers van zijn eigen netwerk (de

(ii)

“Coördinator 2026 Obligaties”); en
54,545455% van het totaal nominaal bedrag van de 2026 Obligaties zullen naar beste vermogen
worden geplaatst door elk van de Co-Managers in gelijke delen aan de Retailbeleggers van hun
eigen retailnetwerk (de “Co-Managers 2026 Obligaties” en samen met de Coördinator 2026
Obligaties, de “Managers’ Obligaties”); en

(b) de 2031 Obligaties met een nominaal bedrag van EUR 75.000.000 – 175.000.000 (d.w.z. de integrale 2031
Obligaties) zullen door de Coördinator alleen geplaatst worden ten behoeve van Gekwalificeerde Beleggers
in zijn eigen netwerk (de “GB-Obligaties”), op voorwaarde dat het nominaal bedrag van de 2031 Obligaties
niet lager kan zijn dan 50 procent van het globaal totaal nominaal bedrag van de Obligaties.
Indien de Coördinator er niet in is geslaagd om het nominaal bedrag van de Coördinator 2026 Obligaties geheel
of gedeeltelijk te plaatsen bij Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers, zoals uiteengezet in de voorgaande
paragraaf en in overeenstemming met de toewijzing zoals uiteengezet in (a)(i), zoals waargenomen om 17:30
uur (MET) op de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties, zal de Coördinator het
recht hebben om datzelfde nominaal bedrag aan Coördinator 2026 Obligaties (dat niet is geplaatst bij
Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf) te plaatsen bij en
te verdelen onder Gekwalificeerde Beleggers en/of Retailbeleggers van zijn eigen netwerk van wie orders zijn
ontvangen.
Met betrekking tot de Co-Managers 2026 Obligaties, indien een Co-Manager niet in staat is geweest om zijn
deel van de Co-Managers 2026 Obligaties geheel of gedeeltelijk te plaatsen bij Retailbeleggers van zijn eigen
retailnetwerk zoals waargenomen om 17:30 uur (MET) op de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode van
de 2026 Obligaties:
(a) hebben alle andere Co-Managers (die hun eigen deel van de Co-Managers 2026 Obligaties volledig hebben
geplaatst) het recht (maar niet de verplichting) om dergelijke ongeplaatste Co-Managers 2026 Obligaties te
plaatsen bij Retailbeleggers in hun eigen distributienetwerk van wie zij orders hebben ontvangen, in gelijke
delen van het ongeplaatste bedrag van die Co-Managers; of
(b) in het geval dat de niet-geplaatste Co-Managers 2026 Obligaties niet kunnen worden geheralloceerd aan
een/elke Co-Manager, heeft de Coördinator het recht om deze ongeplaatste Co-Managers 2026 Obligaties
te plaatsen en te verdelen onder Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers in zijn eigen netwerk van
wie hij orders heeft ontvangen.
Indien, na de nieuwe toewijzing krachtens de voorgaande alinea, niet alle 2026 Obligaties zijn geplaatst aan het
einde van de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode van 2026 Obligaties, zal, vanaf de tweede Werkdag
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van de Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties, elk van de Co-Managers en de Coördinator het recht (maar
niet de verplichting) hebben om dergelijke ongeplaatste 2026 Obligaties te plaatsen bij Retailbeleggers in hun
eigen retailnetwerk, in gelijke delen van het ongeplaatste bedrag. Iedere Manager zal deze niet-geplaatste 2026
Obligaties op zijn eigen tempo plaatsen, met dien verstande dat de niet-geplaatste 2026 Obligaties worden
toegewezen aan de Retailbeleggers op basis van het “first come, first served” principe. Orders ontvangen van
Gekwalificeerde Beleggers om de niet-geplaatste 2026 Obligaties te kopen op of na 17:30 uur (MET) op de
eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties zullen niet in aanmerking worden genomen.
De Coördinator en de Co-Managers zullen de relevante Retailvergoedingen ontvangen, naargelang het geval, op
de bedragen die opnieuw worden toegewezen krachtens wat is uiteengezet in de vorige paragraaf, pro rata aan
het aantal 2026 Obligaties die ze hebben geplaatst. Eventuele GB-Vergoedingen zijn alleen verschuldigd aan de
Coördinator, rekening houdende met het feit dat de Coördinator aan elke Co-Manager een derde van de GBVergoedingen die het ontvangt met betrekking tot de 2026 Obligaties zal betalen. Geen GB-Vergoedingen die
de Coördinator ontvangt met betrekking tot de 2031 Obligaties zullen betaald worden aan de Co-Managers.
De Managers zullen zo snel als mogelijk een bericht publiceren op hun website wanneer zij gezamenlijk al deze
resterende 2026 Obligaties hebben geplaatst en de Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties zal zo snel als
mogelijk beëindigd worden wanneer de Managers deze toegewezen 2026 Obligaties gezamenlijk hebben
geplaatst, hetgeen kan gebeuren tijdens een Werkdag. Een kennisgeving zal zo snel als mogelijk na de afsluiting
van de Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties worden gepubliceerd op de website van de Managers en de
Emittent en zal de datum en het uur van de vervroegde afsluiting specifiëren. Retailbeleggers worden daarom
aangemoedigd om in te schrijven op de 2026 Obligaties op de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode vóór
17:30 uur (MET) om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van
de 2026 Obligaties, in voorkomend geval onderworpen aan een evenredige vermindering van hun inschrijving.
Deze bedragen kunnen alleen in onderling overleg tussen de Emittent en de Managers worden gewijzigd.
Alle inschrijvingen die geldig en tijdig zijn ingediend door de Retailbeleggers bij de Managers zullen in
aanmerking worden genomen wanneer de 2026 Obligaties worden toegewezen, met dien verstande dat in geval
van overinschrijving, een vermindering kan worden toegepast, d.i. dat de inschrijvingen proportioneel worden
verlaagd, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000, en voor zover mogelijk (d.i. in de mate dat er
niet meer beleggers dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag van EUR 10.000, wat gelijk is aan het
minimum inschrijvingsbedrag voor beleggers. Beleggers kunnen verschillende verminderingspercentages
toegepast zien op de bedragen waarop zij inschrijven, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via wie zij op
de Obligaties hebben ingeschreven.
E.4

Belangen van

Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Emittent betrokken is bij een algemene zakelijke

natuurlijke en

relatie en/of specifieke transacties met de Agent en/of de Managers en dat zij belangenconflicten kunnen hebben

rechtspersonen

die de belangen van de Obligatiehouders nadelig kunnen beïnvloeden.

die betrokken

Op de datum van dit Prospectus verstrekken de Managers onder meer betalingsdiensten, beleggingen van

zijn

de

liquiditeiten, kredietfaciliteiten, bankgaranties en bijstand met betrekking tot obligaties en gestructureerde

uitgifte/aanbie

producten aan de Emittent en haar dochterondernemingen, waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies

ding van de

worden betaald. Deze vergoedingen vertegenwoordigen recurrente kosten die worden betaald aan de Managers

Obligaties

en aan andere banken die soortgelijke diensten aanbieden. Op 31 maart 2019 heeft de Emittent een aantal

bij

ongebruikte kredietlijnen, maar heeft deze geen uitstaande financiële schulden tegenover KBC Bank NV, Bank
Degroof Petercam NV, Belfius Bank SA/NV en ING Bank N.V., Belgische vaste irnichting. Potentiële beleggers
dienen zich er ook van bewust te zijn dat de Managers (of hun verbonden ondernemingen) van tijd tot tijd
schuldbewijzen,

aandelen

en/of

andere

financiële

instrumenten

van

de

Emittent

en/of

haar

dochterondernemingen en/of portefeuillebedrijven kunnen bezitten, en van tijd tot tijd het recht hebben om
bestuurders aan te duiden en/of bestuursmandaten op te nemen in dergelijke entiteiten. Bovendien ontvangen de
Managers en de Agent gebruikelijke commissies met betrekking tot het Openbaar Aanbod.
Bepaalde partijen die betrokken zijn bij de uitgifte van de Obligaties kunnen in verschillende hoedanigheden
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optreden en kunnen ook betrokken zijn in andere commerciële relaties; in het bijzonder deel uitmaken van
dezelfde groep, kredietgevers zijn, bank-, zakenbank- of andere (al dan niet financiële) diensten verstrekken aan
andere partijen die betrokken zijn bij de uitgifte van Obligaties. In dergelijke relaties zijn de betrokken partijen
mogelijks niet verplicht om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders. Bijgevolg kunnen
omwille van deze relaties potentiële belangenconflicten uit de transactie ontstaan.
In het bijzonder bevatten of kunnen de bepalingen en voorwaarden van leningsovereenkomsten tussen de
Managers en de Emittent financiële convenanten bevatten, zoals een minimum eigen vermogen of gearing ratio,
die verschillen van of niet opgenomen zijn in de voorwaarden van de voorgestelde Obligaties. De
Obligatiehouders dienen zich bewust te zijn van het feit dat de Managers, wanneer zij optreden als kredietgever
voor de Emittent of een andere vennootschap binnen de Groep (of wanneer zij in welke andere hoedanigheid
dan ook handelen), geen fiduciaire of andere verplichtingen van welke aard dan ook hebben ten aanzien van de
Obligatiehouders en dat zij niet verplicht zijn om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders.
E.7

Geraamde

Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers die als financiële tussenpersonen optreden bij een verdere

kosten

die

plaatsing van de Obligaties en die geen retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en enige

door

de

gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren) zullen een verkoop- en

aan

distributiecommissie betalen van 1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en van 2 procent met

Belegger

betrekking tot de 2031 Obligaties (elk een “Retailvergoeding”). De relevante Retailvergoeding zal inbegrepen

Emittent
de

worden

zijn in de relevante Uitgifteprijs van de Obligaties.

aangerekend

Gekwalificeerde Beleggers (met inbegrip van de Gekwalificeerde Beleggers die als financiële tussenpersonen
optreden voor verdere plaatsing van de Obligaties en die een retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID
II en enige gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren)) zullen een
vergoeding betalen die gelijk is aan de relevante Retailvergoeding, eventueel verminderd met een korting tussen
0 procent en 1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en tussen 0 procent en 2 procent met betrekking
tot de 2031 Obligaties, in elk geval gebaseerd op de marktomgeving (elk een “GB-Vergoeding”)
Elke belegger dient zelf bij zijn financiële tussenpersonen naar de kosten te informeren over de daarmee verband
houdende of bijkomende kosten (overdrachtskosten, bewaringsvergoeding, enz.) die laatstgenoemde in rekening
kunnen brengen.
De financiële diensten met betrekking tot de Obligaties zullen kosteloos worden verstrekt door de Managers.
Beleggers moeten zich informeren over de kosten die hun financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.
Met betrekking tot de Managers is deze informatie beschikbaar in de brochures over tarieven die op de websites
van de Managers zijn opgenomen. De door de Managers aangerekende bewaringsvergoeding komt ten laste van
de beleggers.
Obligatiehouders dienen zich ervan bewust te zijn dat bijkomende kosten en uitgaven verschuldigd kunnen zijn
aan de relevante financiële tussenpersoon bij de uitoefening van de putoptie bij Controlewijziging waarnaar
wordt wordt in Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) of
de putoptie bij Belangrijke Herstructurering waarnaar wordt verwezen in Voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar
keuze van Obligatiehouders bij het plaatsvinden van een Belangrijke Herstructurering) via een financiële
tussenpersoon (anders dan de Agent) en de Obligatiehouders dienen zich hierover te informeren alvorens een
dergelijke putoptie uit te oefenen.
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DEEL II: RISICOFACTOREN
De Emittent is van mening dat de hieronder beschreven risico’s van invloed kunnen zijn op haar vermogen om haar
verplichtingen onder de Obligaties na te komen. Al deze factoren zijn onvoorspelbare gebeurtenissen die zich al dan
niet kunnen voordoen en de Emittent kan zich niet uitspreken over de waarschijnlijkheid dat enige dergelijke
onvoorspelbare gebeurtenis zich voordoet. Factoren waarvan de Emittent meent dat ze mogelijk van wezenlijk
belang zijn voor de beoordeling van de marktrisico’s in verband met de Obligaties, worden hieronder ook
beschreven. De volgorde waarin deze risicofactoren worden vermeld, is geen aanwijzing voor de waarschijnlijkheid
waarmee ze kunnen voorvallen of voor de omvang van hun commerciële gevolgen.
Vooraleer te beleggen in de Obligaties, moeten potentiële beleggers zorgvuldig alle informatie in dit Prospectus
overwegen, inclusief de volgende specifieke risico’s en onzekerheden. Indien één van de volgende risico’s zich
voordoet, dan kunnen de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van de
Emittent wezenlijk negatief worden beïnvloed. In dat geval zou de waarde van de Obligaties kunnen dalen en zou
een belegger een deel van of zijn volledige investering kunnen verliezen als gevolg van een onvermogen van de
Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen. Hoewel de Emittent van mening is dat de
hieronder beschreven risico’s en onzekerheden alle wezenlijke risico’s en onzekerheden omvatten die relevant
worden geacht op de datum van publicatie van dit Prospectus voor de bedrijfsactiviteiten van de Emittent, kan de
Emittent bloodgesteld worden aan bijkomende risico’s en onzekerheden die momenteel niet gekend zijn door de
Emittent of die de Emittent momenteel niet van wezenlijk belang acht. Deze laatsten kunnen ook een wezenlijk
nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten van de Emittent, de bedrijfsresultaten, de financiële toestand en de
vooruitzichten, en zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de Obligaties en/of het vermogen
van de Emittent om haar verbintenissen onder de Obligaties na te leven.
Potentiële beleggers moeten ook de gedetailleerde informatie lezen die elders in dit Prospectus wordt uiteengezet
(met inbegrip van alle documenten die hierin zijn opgenomen door verwijzing) en moeten hun eigen mening vormen
alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot enige Obligaties. Bovendien dienen potentiële
beleggers, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot enige Obligaties, hun eigen
effectenmakelaar, bankdirecteur, advocaat, accountant of andere financiële, juridische en fiscale adviseurs te
raadplegen en zorgvuldig de risico’s in verband met een belegging in de Obligaties te beoordelen en een dergelijke
beleggingsbeslissing te overwegen in het licht van de eigen omstandigheden van de potentiële belegger.
Begrippen gedefinieerd in de Voorwaarden hebben dezelfde betekenis wanneer hieronder gebruikt. Verwijzingen
naar “Gimv” zijn een verwijzing naar de Emittent en haar dochterondernemingen op geconsolideerde basis.
1

RISICO’S DIE VERBAND HOUDEN MET DE EMITTENT
Risico in verband met economische, politieke en sociale omstandigheden.
De portefeuillebedrijven van Gimv zijn blootgesteld aan specifieke risico’s die verband houden met de activiteiten
waarin dergelijke vennootschap werkzaam is. Deze risico’s worden beheerd op het niveau van het relevante
portefeuillebedrijf.
De evolutie van de algemene economische situatie kan, net als alle risico’s waaraan de portefeuillebedrijven van
Gimv zijn blootgesteld, mogelijk van invloed zijn op de resultaten van de portefeuillebedrijven en, bij uitbreiding,
op de waardering van deze portefeuillebedrijven op de balans van Gimv. In het meest extreme geval kan een
portefeuillebedrijf falen, wat resulteert in een totaal verlies van de investering van Gimv in dat bedrijf. Gezien de
zeer gedifferentieerde portefeuille van Gimv, verspreid over 55 verschillende portefeuillebedrijven die in
verschillende sectoren en landen actief zijn, kunnen schommelingen in de economische situatie zeer uiteenlopende
gevolgen hebben. Voor meer informatie over de portefeuille van Gimv, zie ‘Beschrijving van de Emittent –
Bedrijfsoverzicht’ hieronder.
Veranderingen in de algemene politieke en sociale omstandigheden kunnen ook een wezenlijk nadelig effect hebben
op de activiteiten en vooruitzichten van Gimv. Gimv kan worden geraakt door politieke gebeurtenissen die buiten
haar controle liggen, zoals de onzekerheden met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie. Bovendien kunnen meer wereldwijde geopolitieke spanningen, mogelijk resulterend in
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handelsconflicten, ook van invloed zijn op de bedrijfsomstandigheden en dus ook op de prestaties van Gimv’s
portefeuillebedrijven.
Moeilijke economische, politieke en sociale omstandigheden kunnen een negatieve invloed hebben, niet alleen op
de waardering van de bestaande portefeuille, maar ook op de kwantiteit en kwaliteit van beschikbare nieuwe
investeringsopportuniteiten en uitstapmogelijkheden voor bestaande portefeuillebedrijven (en dus cashgeneratie).
Bijgevolg zijn de omzet, inkomsten en kasstromen van Gimv onderhevig aan veel verschillende elementen en
kunnen ze daarom aanzienlijk schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben
op het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen.
Markt- en waarderingsrisico.
In overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (“IFRS”) waardeert Gimv haar
portefeuille tegen reële waarde op basis van bepaalde marktgegevens, waarderingsmodellen, schattingen en
veronderstellingen. De portefeuille wordt aanvankelijk opgenomen aan kostprijs en vervolgens worden nietgerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit periodieke herwaarderingen opgenomen in de
resultatenrekening.
De waarde van het genoteerde gedeelte van de portefeuille van Gimv is rechtstreeks afhankelijk van de beurskoersen
van de betrokken vennootschappen en van de schommelingen daarvan. De waardering van niet-beursgenoteerde
investeringen is ook afhankelijk van een aantal marktgerelateerde elementen (onder meer door vergelijking met een
beursgenoteerde ‘peer group’). Een wijziging van 10% in de aandelenkoersen van het beursgenoteerde deel van de
portefeuille en in de waarde van het niet-beursgenoteerde deel van de portefeuille, gemeten in multiples, heeft per
het einde van maart 2019 een impact van respectievelijk kEUR 4.007 en kEUR 62.833 (eind maart 2018: kEUR 5.147
respectievelijk kEUR 45.601). De niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen op de portefeuille van Gimv (en
dus de winst van Gimv) worden daarom in hoge mate bepaald door marktontwikkelingen. Bij het ontbreken van
direct waarneembare marktgegevens, worden sommige van de investeringen gewaardeerd door middel van
methoden die gebruik maken van niet-waarneembare inputs die een effect op de reële waarde kunnen hebben. De
waardering is ook gebaseerd op een aantal schattingen, veronderstellingen en subjectieve beoordelingen en wordt op
een specifiek moment gemaakt.
De waarde van de portefeuille weerspiegelt daarom mogelijk niet de prestaties van het betreffende
portefeuillebedrijf. Een significante verandering in de waarde van de portefeuille van Gimv kan een wezenlijk
nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Gimv.
Voor een overzicht van de verschillende waarderingsmethoden en -parameters die worden toegepast op de
portefeuille van Gimv, wordt verwezen naar ‘Beschrijving van de Emittent – Bedrijfsoverzicht’ hieronder en
toelichting 14 bij de jaarrekening van 2018-2019 van de Emittent (sectie 8.1.14) die door verwijzing in dit Prospectus
werd opgenomen.
Liquiditeitsrisico.
Met een nettokaspositie en ongebruikte kredietlijnen is de Emittent, op de datum van dit Prospectus en voorafgaand
aan de uitgifte van de Obligaties, niet blootgesteld aan de risico’s verbonden aan schuldfinanciering. De Emittent
waakt er echter over dat de buyoutondernemingen voldoende marges inbouwen en geen schulden aangaan die hun
terugbetalingscapaciteit onder normale omstandigheden zouden kunnen overschrijden. De gemiddelde schuldgraad
voor Gimv’s portefeuillebedrijven is 2,1 keer de operationele cashflow (of EBITDA).
De portefeuille van Gimv bestaat echter uit investeringen die over het algemeen hoog risicodragend, nietgewaarborgd en niet-beursgenoteerd en bijgevolg illiquide zijn. De realisatie van meerwaarden op haar investeringen
is onzeker, kan geruime tijd op zich laten wachten en wordt soms wettelijk of contractueel beperkt gedurende
bepaalde periodes (bijvoorbeeld vanwege een lock-up, stand still, closed period, enz.). Deze meerwaarden zijn onder
meer afhankelijk van de winstontwikkeling van het specifieke portefeuillebedrijf, de algemene economische situatie,
de beschikbaarheid van kopers en financiering (hetgeen onder meer wordt bepaald door de duur en de modaliteiten
van het huidige monetaire beleid van zowel de Federal Reserve in de Verenigde Staten als de Europese Centrale
Bank en, bijgevolg, de mogelijke vermindering of opheffing van de bestaande groei-impulsen), en de
ontvankelijkheid van financiële markten voor beursintroducties (IPO’s). Als gevolg hiervan vormt de illiquide aard
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van haar activa een risico voor de resultaten en de kasstroomgeneratie van Gimv. Bovendien heeft Gimv niet altijd
de timing of het verloop van het verkoopproces in handen, wat mogelijk kan leiden tot een suboptimaal rendement.
Indien een dergelijk risico zich voordoet, kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten,
bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van Gimv.
Risico’s in verband met investeringen op de balans van Gimv.
De implementatie van de investeringsstrategie van Gimv vereist de beschikbaarheid van eigen middelen en er kan
niet worden gegarandeerd dat Gimv in staat zal zijn om dergelijke middelen te vinden of er gebruik van te maken.
Om haar strategie te ondersteunen, moet Gimv de beschikbare investeringscapaciteit behouden en er kan niet worden
gegarandeerd dat Gimv haar balansmiddelen in overeenstemming met haar strategie zal kunnen blijven toewijzen.
De rotatie van de investeringen van Gimv in portefeuillebedrijven aan een gepast tempo is één manier om te
verzekeren dat de vereiste middelen beschikbaar zijn of worden, maar een dergelijke rotatie hangt van nature af van
gebeurtenissen buiten de controle van Gimv, die zowel de uitstaptiming als de uitstapvoorwaarden kunnen
beïnvloeden.
Risico’s in verband met de activiteiten van portefeuillebedrijven.
Hoewel de senior medewerkers van Gimv een team zijn van investeringsprofessionals die ervaring hebben met
private-equitytransacties en worden ondersteund door consultants, adviseurs en bankiers, is het succes van haar
investeringen onder meer afhankelijk van de prestaties van de relevante portefeuillebedrijven. De oorspronkelijke
evaluatie van de investeringsopportuniteit of de evaluatie van add-on investeringen is complex en bijgevolg is de
waardering door Gimv mogelijk niet passend. Bovendien kan het management van het portefeuillebedrijf acties
ondernemen die de activiteiten van het betreffende portefeuillebedrijf negatief beïnvloeden. Ook heeft het
management van het portefeuillebedrijf in het verleden mogelijk acties ondernomen die niet adequaat werden
onthuld of bekendgemaakt tijdens het due diligence-proces, of de geïdentificeerde risico’s worden mogelijk niet
passend of volledig gedekt door verklaringen, waarborgen of vrijwaringen in de investeringsdocumentatie. Als een
dergelijk risico materialiseert, kan dit leiden tot een onvoorzien verlies van een deel of van alle waarde op het niveau
van het betreffende portefeuillebedrijf.
Risico inzake personeel
Gimv is in belangrijke mate afhankelijk van de ervaring, de inzet, de reputatie, de deal making skills en het netwerk
van haar senior medewerkers om haar doelstellingen te realiseren. Menselijk kapitaal is een belangrijk actief. Het
vertrek van senior medewerkers en eventuele negatieve markt- of sectorbeleving voortvloeiend uit een dergelijk
verlies kan dan ook een negatieve impact hebben op de activiteiten en resultaten van Gimv. Bovendien zou Gimv
het moeilijk kunnen vinden om geschikte werknemers aan te werven, zowel voor het uitbreiden van haar activiteiten
als voor het vervangen van werknemers die ontslag kunnen nemen, of het werven van dergelijke geschikte
werknemers kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zowel in termen van salarissen als andere
stimuleringsregelingen.
Voor een overzicht van de relevante incentiveplannen wordt verwezen naar pagina’s 59 tot 69 van de jaarrekening
van 2018-2019 van de Emittent (sectie 7.7), die door verwijzing in dit Prospectus is opgenomen.
Risico’s die verband houden met antitrustwetgeving.
Gimv belegt meestal op een non recourse-basis. Dit betekent dat het financiële risico beperkt is tot het bedrag van
de investering in het betreffende portefeuillebedrijf.
In de afgelopen jaren zijn private equity-bedrijven echter zelf rechtstreeks beboet geweest wegens schending van
antitrustwetgeving door hun portefeuillebedrijven. Deze schendingen werden gepleegd door portefeuillebedrijven
waarin private equity-bedrijven controlerende belangen hielden. De mededingingsautoriteiten achten het handhaven
van een gecontroleerd belang voldoende grond voor directe aansprakelijkheid voor de opgelegde boetes, zelfs als de
private equity-onderneming zelf op geen enkele manier bij het kartel betrokken was. Indien een dergelijk risico zich
zou voordoen ten opzichte van Gimv, zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten,
bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Gimv.
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Concurrentierisico.
Gimv is actief in een concurrentiële markt van zowel lokale als internationale private-equityspelers en een snel
veranderend competitief landschap. Het succes van Gimv wordt in belangrijke mate bepaald door de capaciteit om
zich in een sterke concurrentiële en gedifferentieerde positie te handhaven. Als Gimv een dergelijke positie niet kan
behouden, zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële
situatie en vooruitzichten van Gimv. Voor een beschrijving van de markten waarin Gimv actief is, wordt verwezen
naar ‘Beschrijving van de Emittent – Bedrijfsoverzicht’ hieronder.
Risico in verband met minderheidsbelangen in portefeuillebedrijven.
Gimv belegt soms als een minderheidsaandeelhouder of co-investeerder. Op 31 maart 2019 had Gimv een
minderheidsbelang in 38 van haar 55 portefeuillebedrijven, wat neerkomt op 42 procent van de intrinsieke waarde
van de totale investeringsportefeuille. Hoewel Gimv zich inspant om overeenkomsten aan te gaan die de rechten van
Gimv als minderheidsaandeelhouder of co-investeerder beschermen, kan niet worden gegarandeerd dat Gimv
toegang zal hebben tot alle relevante informatie voor de evaluatie van haar positie, haar verkoop of bewaarstrategie,
noch dat Gimv daadwerkelijk invloed kan hebben op belangrijke beslissingen. Daarnaast is het mogelijk dat de
relevante meerderheidsaandeelhouders of andere leden van het syndicaat van investeerders belangen hebben die
afwijken van of tegengesteld zijn aan de belangen van Gimv.
Fiscaal risico.
Gimv heeft momenteel kantoren in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Gimv is daarom onderworpen aan de
jurisdictie van verschillende belastingautoriteiten. Wijzigingen in de belastingwetgeving of in de interpretatie en
toepassing van de bestaande belastingwetgeving van de betrokken landen kunnen de resultaten van Gimv
beïnvloeden.
Meerwaarden op aandelen vormen het belangrijkse onderdeel van het resultaat van Gimv. Ingevolge de hervorming
van de vennootschapsbelasting van 2017-2018 zijn meerwaarden op aandelen alleen vrijgesteld van belasting indien
onder andere aan een minimale participatievoorwaarde (d.w.z. meer dan 10% in het kapitaal of een investering van
meer dan EUR 2,5 miljoen) wordt voldaan. Bovendien zijn meerwaarden op aandelen gerealiseerd binnen een
termijn van één jaar belastbaar aan een afzonderlijk vennootschapsbelastingtarief van 25,5 procent en aan het
gewone vennootschapsbelastingtarief van 25 procent vanaf aanslagjaar 2021 voor belastbare periodes die ten
vroegste aanvangen op 1 januari 2020. Een ander onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van
2017-2018 dat mogelijks een impact kan hebben op de fiscale situatie van Gimv, is de beperking van het gebruik
van overgedragen verliezen en andere fiscale reserves (ook wel de ‘minimale vennootschapsbelasting’ genoemd).
Elk van deze wijzigingen en eventuele verdere wijzigingen in de behandeling van vennootschapsbelasting op
meerwaarden op aandelen kunnen een wezenlijke impact hebben op de resultaten van Gimv.
Regulatoir risico.
De kernactiviteit van Gimv bestaat uit private equity-investeringen. Deze sector is de laatste jaren steeds meer
onderworpen aan Europese en nationale regelgeving (bijvoorbeeld in sommige gevallen via Richtlijn 2011/61/EU
inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen).
Als beursgenoteerde onderneming is de Emittent ook onderworpen aan verschillende regulatoire bepalingen en
openbaarmakingsverplichtingen.
Het steeds veranderende regulatoir kader wordt nauwlettend opgevolgd door Gimv, de impact op de organisatie,
administratie en rapportering wordt regelmatig geëvalueerd en eventuele noodzakelijke aanpassingen worden
doorgevoerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat Gimv zich niet (goed) aanpast aan veranderende
regelgevingen.
Aangezien de regels verschillen van het ene type private equity-bedrijf tot het andere en van land tot land, loopt
Gimv ook het risico concurrentienadelen te ondervinden van een steeds veranderend regulatoir kader.
Indien zich een dergelijk risico voordoet, kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten,
bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van Gimv.
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Kredietrisico.
Gimv loopt een kredietrisico (of tegenpartijrisico) zowel op haar kaspositie als op de leningen in de
beleggingsportefeuille.
Op het niveau van de thesaurie wordt dit risico beheerst door deze kasmiddelen op een billijke manier te verspreiden
over een voldoende groot aantal banken en andere financiële instellingen met goede ratings. Deze voorzichtige
benadering van het thesauriebeleid biedt echter geen enkele garantie tegen nadelige wijzigingen in de betreffende
financiële instellingen en dit kan potentieel een aanzienlijke invloed hebben op de kaspositie van Gimv.
Leningen in de beleggingsportefeuille zijn financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet op een
actieve markt zijn genoteerd. Na de eerste opname worden deze financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs
verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen als er twijfel bestaat over de inbaarheid van de
betreffende lening. Per einde maart 2019 bedroegen deze bijzondere waardeverminderingen EUR 2.650.383 of 1,5%
van de totale leningsportefeuille.
Het kredietrisico van de leningen in de beleggingsportefeuille is gespreid over een groot aantal participaties. Het
totaal bedrag aan leningen per einde maart 2019 bedraagt EUR 182.461.000 (16,9% van de totale
beleggingsportefeuille), waarbij de grootste lening gelijk is aan 2,0% van de totale leningsportefeuille. Per einde
maart 2019 waren er geen achterstallige betalingen op de totale leningsportefeuille (vergeleken met 0,3% per einde
maart 2018).
De leningen die de Emittent ter beschikking stelt van haar portefeuillebedrijven zijn achtergesteld ten opzichte van
de bevoorrechte leningen van de portefeuillebedrijven. Deze achterstelling geldt meestal ten opzichte van door
financiële instellingen beschikbaar gestelde fondsen, en houdt het risico in dat er onvoldoende opbrengsten
overblijven bij de verkoop of vereffening van de betreffende onderneming om de leningen van de Emittent terug te
betalen. Wanneer een portefeuillebedrijf in financiële moeilijkheden raakt, kan de invloed van Gimv ook afnemen
ten voordele van de door zekerheden gedekte schuldeisers. Indien dergelijk risico zich voordoet, kan dit een
wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van Gimv.
Voor meer informatie, zie ‘Beschrijving van de Emittent – Financiering’ hieronder en toelichting 15 van de
jaarrekeningen 2018-2019 van de Emittent (sectie 8.1.15) die door verwijzing in dit Prospectus is opgenomen.
Interest- en herfinancieringsrisico.
Aangezien de Emittent op de datum van dit Prospectus en vóór de uitgifte van de Obligaties geen schuldfinanciering
heeft, is deze niet rechtstreeks onderhevig aan enig interest- of herfinancieringsrisico. Gimv’s portefeuillebedrijven
maken uiteraard veelvuldig gebruik van schuldfinanciering. Voor sommige van deze bedrijven betekent dit dat er
een interest- en/of herfinancieringsrisico bestaat wanneer bestaande leningen vervallen en moeten worden
geherfinancierd.
Met schulden gefinancierde overnames (leveraged buyouts) dragen het inherente risico dat het portefeuillebedrijf in
ernstige problemen komt in het geval dat een drastische daling van de inkomsten de terugbetalingscapaciteit uitholt.
Bovendien kan een bepaalde uitkomst in één portefeuillebedrijf (bijvoorbeeld een faillissement) een (rechtstreekse
of onrechtstreekse) impact hebben op de houding van geïnteresseerde derden tegenover een of meer andere
portefeuillebedrijven. Indien zich een dergelijk risico voordoet, kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de
activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van Gimv.
Wisselkoersrisico.
Per einde maart 2019 beschikt Gimv over activa in vreemde valuta met een tegenwaarde van kEUR 59.641.
Dit toont aan dat het rechtstreekse wisselkoersrisico voor Gimv beperkt is (tot 4,5% van het eigen vermogen van
Gimv per einde maart 2019). Een verandering van 10% in elk van de wisselkoersen van USD en GBP ten opzichte
van de EUR heeft een impact van ongeveer kEUR 5.964 of 0,5% van het eigen vermogen van Gimv. Gimv streeft
naar een afdekking van 60% van het wisselkoersrisico van in USD uitgedrukte activa, via termijnverkopen van USD.
Gezien het beperkte bedrag van GBP op de balans van Gimv, wordt GBP niet afgedekt. De uitstaande afdekkingen
hebben in 2018-2019 een negatief resultaat opgeleverd van kEUR 2.003. Het resultaat van deze afdekking is
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opgenomen in het overig bedrijfsresultaat. Voor meer informatie wordt verwezen naar toelichting 8 bij de
jaarrekening 2018-2019 van de Emittent (sectie 8.1.8) die door verwijzing in dit Prospectus is opgenomen.
Naast het rechtstreekse wisselkoersrisico door het aanhouden van participaties in vreemde valuta, loopt Gimv ook
een onrechtstreeks wisselkoersrisico uit de activiteiten en eventueel de financiering van de portefeuillebedrijven.
Eventuele afdekking van dit laatste wisselkoersrisico vindt plaats op het niveau van de respectieve
portefeuillebedrijven.
Risico verbonden aan fondsverbintenissen.
Gimv heeft in het verleden geïnvesteerd in private equity-fondsen die werden beheerd door derden. Deze
investeringsverbintenissen moeten worden betaald in verhouding tot de investeringen die worden beslist en
uitgevoerd. Gimv heeft geen verdere controle of beslissingsbevoegdheid over deze investeringen.
Het bedrag aan uitstaande fondsverbintenissen is de afgelopen jaren sterk gedaald aangezien Gimv er in principe
voor heeft gekozen geen nieuwe externe fondsverbintenissen aan te gaan.
Per einde maart 2019 had Gimv nog dergelijke uitstaande verbintenissen ten opzichte van door derden beheerde
fondsen ten belope van kEUR 14.350 (d.w.z. slechts 5,2% van de kasmiddelen). Voor meer details, zie ‘Beschrijving
van de Emittent – Bedrijfsoverzicht’ hieronder en de tabel met uitstaande fondsverbintenissen in toelichting 23 bij
de jaarrekeningen 2018-2019 van de Emittent (sectie 8.1.23) die door verwijzing in dit Prospectus is opgenomen.
Aangezien het bedrag van deze fondsverbintenissen sterk is verminderd, bestaat er geen risico dat
investeringsopvragingen de investeringscapaciteit voor rechtstreekse investeringen beperken.
Risico verbonden aan buitenbalansverplichtingen en belangrijke hangende geschillen.
Als onderdeel van haar investeringsactiviteiten heeft Gimv een hele reeks verbintenissen die niet op de balans
worden vermeld. In een aantal gevallen heeft Gimv er zich bijvoorbeeld toe verbonden vervolginvesteringen te doen.
Het totale bedrag van deze verbintenissen bedroeg per einde maart 2019 kEUR 65.446 (tegenover kEUR 39.409 per
einde maart 2018). Daarnaast bestaan er ook een hele reeks overeenkomsten of verbintenissen die een rechtstreekse
impact kunnen hebben op de portefeuillebedrijven en/of hun waarde. Zo kan de deelneming van Gimv verwateren
door de uitoefening van aandelenopties en het effect van anti-verwateringsclausules. Er kunnen ook overeenkomsten
zijn met betrekking tot de verdeling van de opbrengsten van een verkoop of met betrekking tot verplichtingen om
mee te verkopen met andere investeerders.
Bij de verkoop van portefeuillebedrijven moet Gimv in bepaalde gevallen waarborgen verstrekken met betrekking
tot deze bedrijven. Per einde maart 2019 waren er 29 dossiers waarvoor de termijnen voor de verklaringen en
waarborgen nog lopen (vergeleken met 21 per einde maart 2018).
Daarnaast is Gimv betrokken bij een beperkt aantal gerechtelijke procedures, zowel als verwerende alsook als
eisende partij. De kosten van dergelijke vorderingen, geschillen of rechtszaken, voor zover deze zich voordoen,
kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en
vooruitzichten van Gimv. Waar nodig geacht, werden de nodige voorzieningen aangelegd op basis van een
beoordeling van deze risico’s aan de hand van de beschikbare informatie. Per einde maart 2019 had Gimv
voorzieningen aangelegd voor een bedrag van EUR 1 miljoen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving in dit
verband, zie ‘Beschrijving van de Emittent – Juridische en arbitrageprocedures’ hieronder en toelichting 24 bij de
jaarrekening 2018-2019 van de Emittent (sectie 8.1.24) die door verwijzing is opgenomen in dit Prospectus.
Risico verbonden aan de IT-systemen en cyberbeveiliging van Gimv.
Gimv maakt gebruik van informatie- en communicatietechnologieën die gewoonlijk onderhevig zijn aan
informatiebeveiligingsrisico’s, zoals risico’s op het vlak van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit.
Betrouwbare IT-systemen maken integraal deel uit van de activiteiten van Gimv. Gimv opereert in een steeds meer
geconnecteerde wereld en is daarom ook kwetsbaar voor mogelijke externe cyberaanvallen op de integriteit van haar
systemen en gegevens. Ondanks de maatregelen die Gimv heeft getroffen, onder meer op het vlak van
cyberbeveiliging, kunnen haar IT-systemen worden doorbroken of beschadigd door computervirussen en
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systeemaanvallen (zoals aanvallen via kwaadaardige software, natuurlijke incidenten of menselijke fouten en
rampen). Elke storing kan een negatieve invloed hebben op de reputatie van Gimv.
Risico’s verbonden aan de implementatie van de strategie.
De investeringsstrategie van Gimv is gebaseerd op bepaalde schattingen en veronderstellingen met betrekking tot
economische, markt- en andere omstandigheden, waaronder schattingen met betrekking tot de waarde of potentiële
waarde van een bedrijf en het potentiële rendement op de investering. Deze schattingen kunnen blijken af te wijken
van de werkelijkheid, waardoor de strategie van Gimv ongepast kan blijken, met de negatieve gevolgen van dien
voor de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van Gimv.
Risico’s verbonden aan interne controles die mogelijks niet effectief zijn.
Het opstellen van financiële informatie met betrekking tot de adequaatheid van de systemen, de rapportering en
compilatie van financiële informatie, rekening houdend met wijzigingen in de omvang of wijzigingen in de
boekhoudkundige normen, is een uitdaging voor Gimv, te meer gezien de complexiteit rekening houdend met de
activiteiten in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Doeltreffende interne controles op de financiële
rapportering zijn aanwezig en noodzakelijk om Gimv in staat te stellen redelijke zekerheid te bieden over de
betrouwbaarheid van zowel interne als externe financiële rapportering. Door de inherente beperkingen van het
systeem (zoals menselijke fouten of omzeiling van interne controles), kan het bestaande mechanisme voor controle
van financiële rapportering niet altijd voorkomen dat bepaalde onjuistheden worden opgenomen in de financiële
rapportering. De interne controles kunnen ook ondoeltreffend worden als gevolg van veranderingen in
omstandigheden en wijzigingen in toepasselijke monitoringprocedures. Het onvermogen van Gimv om adequate
interne controlesystemen aan te houden of om nieuwe of verbeterde controleprocedures te implementeren, of
problemen bij interne controles, kunnen een negatieve invloed hebben op de activiteiten en bedrijfsresultaten van
Gimv.
Risico’s verbonden aan de delegatie van bevoegdheden.
Gimv kan bovendien aansprakelijk zijn voor niet-toegestane transacties indien de ondertekeningsmachtigingen en
delegaties van bevoegdheden niet correct zijn gedefinieerd of niet worden nageleefd. Wanneer zich een dergelijk
risico voordoet, kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële situatie
en vooruitzichten van Gimv.

2

RISICO’S MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES

Risico’s verbonden aan de Obligaties.
De Emittent zal mogelijks niet in staat zijn om de Obligaties terug te betalen
De Emittent zal mogelijks niet in staat zijn om de Obligaties terug te betalen op hun vervaldatum. Het is ook
mogelijk dat de Emittent alle of een deel van de Obligaties zal moeten terugbetalen als zich een Wanprestatie
voordoet die voortduurt, onder voorbehoud van Voorwaarde 8 (Wanprestaties). Als de Obligatiehouders de Emittent
zouden vragen om hun Obligaties terug te betalen bij een wanprestatie, kan de Emittent niet zeker zijn dat zij het
vereiste bedrag volledig zal kunnen betalen. Het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal
afhangen van de financiële situatie van de Emittent (met inbegrip van haar kaspositie die voortvloeit uit de
mogelijkheid van de Emittent om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar dochterondernemingen) op het
moment van de gevraagde terugbetaling. Het onvermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen kan
resulteren in een wanprestatie onder de voorwaarden van andere uitstaande schulden.
De Obligaties zijn mogelijks geen geschikte belegging voor alle beleggers
Elke potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van een dergelijke belegging bepalen in het licht van
zijn eigen omstandigheden. In het bijzonder moet elke potentiële belegger:
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•

over voldoende kennis en ervaring beschikken om een zinvolle evaluatie te kunnen maken van de Obligaties,
de voordelen en risico’s van het beleggen in de Obligaties en de informatie vervat of opgenomen door
verwijzing in dit Prospectus of een toepasselijke aanvulling;

•

toegang hebben tot en kennis hebben van geschikte analytische instrumenten om, in het kader van zijn
specifieke financiële situatie, een belegging in de Obligaties en de impact van dergelijke beleggingen op zijn
totale beleggingsportefeuille te evalueren;

•

over voldoende financiële en liquide middelen beschikken om alle risico’s van een belegging in de Obligaties
te dragen, ook wanneer de munteenheid voor de hoofdsom- en interestbetalingen verschilt van de
munteenheid van de potentiële belegger;

•

de voorwaarden van de Obligaties grondig begrijpen en bekend zijn met het functioneren van financiële
markten; en

•

in staat zijn om (alleen of met de hulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s te evalueren voor
economische, interest- en andere factoren die van invloed kunnen zijn op zijn belegging en zijn vermogen
om de toepasselijke risico’s te dragen.

Een potentiële belegger mag niet beleggen in de Obligaties tenzij hij de expertise heeft (alleen of met een financieel
adviseur) om te evalueren hoe de Obligaties zullen presteren onder veranderende omstandigheden, wat de
resulterende effecten op de waarde van de Obligaties zullen zijn en welke impact de belegging zal hebben op de
totale beleggingsportefeuille van de potentiële belegger. Beleggers dienen op te merken dat ze hun investering
geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.
Bovendien moet elke potentiële belegger in de Obligaties, op basis van zijn eigen onafhankelijke beoordeling en het
professioneel advies dat hij passend acht onder de gegeven omstandigheden, bepalen of de verwerving van de
Obligaties volledig in overeenstemming is met zijn financiële behoeften, doelstellingen en toestand en voldoet aan
en volledig in overeenstemming is met het beleggingsbeleid, de richtlijnen en de beperkingen die op hem van
toepassing zijn, en of het voor hem een geschikte, gepaste en juiste belegging is, niettegenstaande de duidelijke en
substantiële risico’s die inherent zijn aan het beleggen in of houden van de Obligaties.
Niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent die niet zijn gewaarborgd
De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent en de
door zekerheden gedekte en niet door zekerheden gedekte schulden van de dochterondernemingen van de Emittent.
Het recht van de Obligatiehouders om betalingen met betrekking tot de Obligaties te ontvangen, is niet door
zekerheden gedekt of gewaarborgd. De Obligaties vormen rechtstreekse, algemene, onvoorwaardelijke en (onder
voorbehoud van Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid)) niet door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent
die te allen tijde onderling op gelijke voet zullen staan (pari passu) en ten minste op gelijke voet zullen staan (pari
passu) met alle andere huidige en toekomstige niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent, met
uitzondering van de verplichtingen die bevoorrecht zijn via bepalingen van de wet die van algemene toepassing zijn.
Bij een vereffening van de Emittent of indien een insolventieprocedure wordt ingesteld met betrekking tot de
Emittent, zullen de Obligaties effectief achtergesteld zijn ten opzichte van alle andere door zekerheden gedekte
schulden van de Emittent ten belope van de waarde van het onderpand dat dergelijke schulden dekt. In geval van
een vereffening, ontbinding, reorganisatie of soortgelijke procedures die een invloed hebben op de
portefeuillebedrijven van de Emittent, zullen de schuldeisers van de door zekerheden gedekte en niet door
zekerheden gedekte schulden van de portefeuillebedrijven van de Emittent, in een situatie van uitwinning, bij
voorrang worden terugbetaald uit de opbrengsten van de door zekerheden gedekte en niet door zekerheden gedekte
activa van de portefeuillebedrijven. Op de datum van dit Prospectus heeft de Emittent geen uitstaande door
zekerheden gedekte verbintenissen.
Indien een zekerheid wordt verschaft door de Emittent of enige Voornaamste Dochteronderneming met betrekking
tot bepaalde huidige of toekomstige schulden in de vorm van, of vertegenwoordigd door, obligaties, schuldbewijzen,
debentures, loan stock, Schuldscheine of andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn (in
de zin van artikel 2, 31°, b) van de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
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sector en de financiële diensten), die genoteerd zijn of worden verhandeld op, of die op het tijdstip van uitgifte
kunnen worden genoteerd of worden verhandeld op enige effectenbeurs, over-the-counter- of andere andere
effectenmarkt, of enige waarborg of vrijwaring van de Emittent of een van haar Voornaamste
Dochterondernemingen in verband daarmee, moeten dezelfde of gelijkaardige zekerheden worden toegekend ten
behoeve van de Obligatiehouders overeenkomstig Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid) zoals in meer detail in de
Voorwaarden wordt beschreven.
De Emittent en haar Voornaamste Dochterondernemingen zijn echter niet beperkt in het verstrekken van zekerheden
voor andere schulden (met inbegrip van bankleningen) en het kan niet worden uitgesloten dat de Emittent en/of haar
Voornaamste Dochterondernemingen in de toekomst door zekerheden gedekte bankleningen zouden aangaan, die
dan eerst zullen genieten van de opbrengsten van een uitwinning van dergelijke zekerheden in geval van vereffening,
ontbinding, reorganisatie, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure die een invloed heeft op de Emittent
of de relevante Voornaamste Dochteronderneming. Bovendien zijn deze beperkingen niet van toepassing op
dochterondernemingen van de Emittent die geen Voornaamste Dochterondernemingen zijn.
Er bestaat momenteel geen markt voor actieve verhandeling van de Obligaties
De Obligaties zijn nieuwe effecten die mogelijks niet op grote schaal verspreid zullen worden en waarvoor
momenteel geen actieve verhandelingsmarkt bestaat. Als de Obligaties worden verhandeld na hun initiële uitgifte,
kunnen ze worden verhandeld tegen een lagere prijs dan hun oorspronkelijke uitgifteprijs, afhankelijk van de
geldende interestvoeten, de markt voor soortgelijke effecten, de algemene economische omstandigheden en de
bedrijfsresultaten van de Emittent. Hoewel een aanvraag werd ingediend om de Obligaties toe te laten tot
verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, is er geen garantie dat een dergelijke aanvraag
zal worden aanvaard of dat er een actieve verhandelingsmarkt zal ontstaan. Bijgevolg is er geen zekerheid met
betrekking tot de ontwikkeling of liquiditeit van enige handelsmarkt voor de Obligaties. Daarom zullen beleggers
mogelijks niet in staat zijn om hun Obligaties gemakkelijk te verkopen of te verkopen tegen prijzen die hen een
rendement opleveren dat vergelijkbaar is met dat van soortgelijke beleggingen die een ontwikkelde secundaire markt
hebben. Illiquiditeit kan een zeer nadelig effect hebben op de marktwaarde van Obligaties. Bovendien kan niet
worden gegarandeerd dat de notering, eens goedgekeurd, zal worden gehandhaafd.
Vastrentende obligaties
Interest op de Obligaties zal betaalbaar zijn tegen een vaste interestvoet tot de Vervaldatum. De houder van een
vastrentende obligatie is blootgesteld aan het risico dat de prijs van een dergelijke obligatie daalt als gevolg van
veranderingen in de marktrente. Hoewel de nominale interestvoet van een vastrentende obligatie vast ligt, verandert
de actuele rente op de markt (marktrente) doorgaans op dagelijkse basis. Naarmate de marktrente verandert, neigt
de prijs van een dergelijke obligatie in de tegenovergestelde richting te evolueren. Voor het overige is het zo dat, als
de marktrente stijgt, de koers van een dergelijke obligatie doorgaans daalt, totdat het rendement van een dergelijke
obligatie ongeveer gelijk is aan de marktrente. Obligatiehouders moeten zich ervan bewust zijn dat bewegingen van
de marktrente een negatieve invloed kunnen hebben op de prijs van de Obligaties en kunnen leiden tot verliezen
voor de Obligatiehouders als zij de Obligaties verkopen vóór hun vervaldatum.
Aanpassingen en afstand
De Voorwaarden bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen van Obligatiehouders om zaken te
bespreken die hun belangen in het algemeen betreffen. Deze bepalingen staan bepaalde gedefinieerde meerderheden
toe om alle Obligatiehouders te binden, inclusief Obligatiehouders die niet aanwezig waren en niet hebben gestemd
op de relevante vergadering en Obligatiehouders die hebben gestemd op een manier die in strijd is met de
meerderheid.
De putoptie bij een Controlewijziging
Elke Obligatiehouder zal, op eigen initiatief, het recht hebben om de Emittent te verplichten om alle of een deel van
de Obligaties van die houder terug te betalen tegen het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging bij het optreden
van een Controlewijziging over de Emittent. Als de procedure beschreven in de Voorwaarden op geldige wijze werd
gevolgd, mag de Emittent de terugbetaling van de Obligaties niet weigeren.
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Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat, in het geval dat houders van een aanzienlijk deel van de
Obligaties hun putoptie bij een Controlewijziging uitoefenen, Obligaties waarvoor de Controlewijziging putoptie
niet wordt uitgeoefend, illiquide en moeilijk verhandelbaar kunnen zijn.
Bovendien moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat de Controlewijziging putoptie alleen kan worden
uitgeoefend in de specifieke omstandigheden van een “Controlewijziging” zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.
Dit dekt mogelijks niet alle situaties waarin een controlewijziging kan optreden of waar opeenvolgende
controlewijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de Emittent.
Potentiële beleggers moeten zich er ook van bewust zijn dat de Controlewijziging putoptie alleen kan worden
uitgeoefend op voorwaarde dat, vóór het vroegste van (a) de datum waarop de Emittent door de FSMA in kennis
wordt gesteld van een formele indiening van een voorgesteld bod aan de aandeelhouders van de Emittent
overeenkomstig artikel 7 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
of (b) het optreden van een Controlewijziging, (i) de Controlewijzigingsbeslissingen zijn goedgekeurd door de
Aandeelhouders van de Emittent tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders en (ii) dergelijke
beslissingen werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen. De
Emittent heeft zich er overeenkomstig Voorwaarde 5(b)(ii) toe verbonden om alle redelijke inspanningen te leveren
om ervoor te zorgen dat de Controlewijzigingsbeslissingen worden goedgekeurd op de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Emittent die uiterlijk op 1 juli 2020 zal worden gehouden en om onmiddellijk daarna een
kopie van dergelijke beslissingen neer te leggen. Indien een Controlewijziging plaatsvindt voorafgaand aan
dergelijke goedkeuring en neerlegging of indien de aandeelhouders de Controlewijziging putoptie niet goedkeuren,
zullen Obligatiehouders niet gerechtigd zijn om de optie zoals uiteengezet in Voorwaarde 5(b) uit te oefenen. Er kan
geen garantie worden gegeven dat een dergelijke goedkeuring op die vergadering zal worden verleend. Indien
uiterlijk op de Long Stop Datum (d.w.z. 17 juli 2020) (i) de Controlewijzigingsbeslissingen niet zijn goedgekeurd
op een algemene vergadering van de Aandeelhouders van de Emittent of (ii) de Controlewijzigingsbeslissingen niet
naar behoren werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
dan zal, met ingang van de Interestperiode beginnend op de eerste Interestbetalingsdatum na de Long Stop Datum,
de interestvoet op de Obligaties worden verhoogd met 0,50 procent per jaar.
Een Obligatiehouder die de putoptie wenst uit te oefenen, moet tijdens de Put-uitoefeningsperiode bij
Controlewijziging een naar behoren ingevulde Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging neerleggen bij
de bank of andere financiële tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder zijn Obligaties aanhoudt.
Obligatiehouders wordt geadviseerd om bij de bank of andere financiële tussenpersoon na te gaan wanneer zij de
instructies zou moeten ontvangen om de termijnen te kunnen respecteren voor een effectieve uitoefening en of er in
dit verband kosten en/of vergoedingen in rekening zouden worden gebracht.
De putoptie bij een Belangrijke Herstructurering
Elke Obligatiehouder zal, op eigen initiatief, het recht hebben om de Emittent te verplichten om alle Obligaties van
de betreffende houder terug te betalen tegen het Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke Herstructurering bij het
optreden van een Belangrijke Herstructurering. Als de procedure beschreven in de Voorwaarden op geldige wijze
werd gevolgd, mag de Emittent de terugbetaling van de Obligaties niet weigeren.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat, in het geval dat houders van een aanzienlijk deel van de
Obligaties hun Belangrijke Herstructurering putoptie uitoefenen, Obligaties waarvoor de Belangrijke
Herstructurering putoptie niet wordt uitgeoefend, illiquide en moeilijk verhandelbaar kunnen zijn.
Bovendien moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat de Belangrijke Herstructurering putoptie alleen
kan worden uitgeoefend in de specifieke omstandigheden van een “Belangrijke Herstructurering” zoals gedefinieerd
in de Voorwaarden. Dit dekt mogelijks niet alle situaties waarin zich een belangrijke herstructurering kan voordoen
met betrekking tot de Emittent of de relevante Voornaamste Dochteronderneming.
Een Obligatiehouder die de putoptie wenst uit te oefenen, moet tijdens de Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke
Herstructurering een naar behoren ingevulde Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering
neerleggen bij de bank of andere financiële tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder zijn Obligaties aanhoudt.
De Obligatiehouders wordt geadviseerd om bij de bank of andere financiële tussenpersoon na te gaan wanneer zij
41

de instructies zou moeten ontvangen om de termijnen te kunnen respecteren voor een effectieve uitoefening en of
er in dit verband kosten en/of vergoedingen in rekening zouden worden gebracht.
De Obligaties kunnen in bepaalde specifieke omstandigheden vóór de vervaldatum worden terugbetaald
Indien zich een Wanprestatie, een Controlewijziging of een Belangrijke Herstructurering voordoet, kan elke
Obligatiehouder de Emittent er schriftelijk van in kennis stellen dat deze Obligatie onmiddellijk opeisbaar en
terugbetaalbaar is in overeenstemming met de Voorwaarden. In het geval van een vervroegde terugbetaling van de
Obligaties, is het mogelijk dat een belegger niet in staat zal zijn om de (eventuele) opbrengst van de terugbetaling
te herinvesteren tegen een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Obligaties. Elke terugbetaling vóór de
vervaldatum van de Obligaties is alleen mogelijk in deze beperkte omstandigheden en niet op initiatief van de
Emittent.
Wijzigingen in de wet
De Voorwaarden zijn gebaseerd op de Belgische wetgeving en interpretaties daarvan en praktijken die van kracht
zijn op de datum van dit Prospectus. Er kan geen zekerheid worden gegeven over de impact van een eventuele
rechterlijke beslissing of wijziging van wetgeving, de officiële toepassing ervan, de interpretatie ervan of de
administratieve praktijk na de datum van dit Prospectus.
De Emittent kan in de toekomst mogelijks aanzienlijk meer schulden aangaan
De Emittent kan beslissen om in de toekomst aanzienlijke bijkomende schulden aan te gaan, waarvan sommige
structureel een hogere rangorde kunnen hebben wat betreft het recht op betaling van de Obligaties. Dit zou impact
kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen of zou
ertoe kunnen leiden dat de waarde van de Obligaties afneemt. De Voorwaarden beperken niet het bedrag aan niet
door zekerheden gedekte schuld dat de Emittent zou kunnen oplopen.
Het ontbreken van een kredietrating kan de prijsbepaling van de Obligaties bemoeilijken
De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating en de Emittent is momenteel niet van plan om in een later
stadium een kredietrating aan te vragen voor zichzelf of voor de Obligaties. Dit kan een impact hebben op de
verhandelingsprijs van de Obligaties. Er is geen garantie dat de prijs van de Obligaties het kredietrisico met
betrekking tot de Obligaties en met betrekking tot de Emittent zal dekken. Bovendien is er geen garantie dat, indien
een rating zou worden gevraagd met betrekking tot de Emittent of de Obligaties, een “investment grade” rating zou
worden toegekend en/of zou worden gehandhaafd.
Risico’s verbonden aan de markt in het algemeen.
Hieronder volgt een korte beschrijving van bepaalde marktrisico’s, waaronder het liquiditeitsrisico,
wisselkoersrisico, interestrisico en kredietrisico:
De marktwaarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent.
De waarde van de Obligaties kan beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en een aantal
bijkomende factoren, zoals marktrente en rendement, de resterende tijd tot de Vervaldatum en, meer in het algemeen,
alle economische, financiële en politieke gebeurtenissen in enig land, met inbegrip van factoren die van invloed zijn
op de kapitaalmarkten in het algemeen en de effectenbeurzen waarop de Obligaties worden verhandeld. De prijs
waartegen een Obligatiehouder in staat zal zijn om de Obligaties te verkopen vóór hun vervaldatum kan aanzienlijk
lager zijn dan de uitgifteprijs of de aankoopprijs betaald door die aankoper.
Wisselkoersrisico’s en wisselkoerscontroles
De Emittent zal hoofdsom en interesten op de Obligaties betalen in euro. Dit houdt bepaalde risico’s in met
betrekking tot valutaomrekeningen indien de financiële activiteiten van een belegger hoofdzakelijk worden
uitgedrukt in een andere munt of munteenheid (de “Valuta van de Belegger”) dan de euro. Deze omvatten het risico
dat wisselkoersen aanzienlijk kunnen veranderen (met inbegrip van wijzigingen als gevolg van een devaluatie van
de euro of herwaardering van de Valuta van de Belegger) en het risico dat autoriteiten met jurisdictie over de Valuta
van de Belegger wisselkoerscontroles kunnen opleggen of wijzigen. Een waardestijging van de Valuta van de
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Belegger ten opzichte van de euro zou een vermindering inhouden van (1) de tegenwaarde in de Valuta van de
Belegger van het rendement op de Obligaties, (2) de tegenwaarde in de Valuta van de Belegger van de hoofdsom
betaalbaar op de Obligaties en (3) de tegenwaarde in de Valuta van de Belegger van de marktwaarde van de
Obligaties.
De Overheid en monetaire autoriteiten kunnen (zoals sommige in het verleden hebben gedaan) wisselkoerscontroles
opleggen die een toepasselijke wisselkoers negatief zouden kunnen beïnvloeden. Als gevolg hiervan kunnen
beleggers mogelijks minder interest of hoofdsom ontvangen dan verwacht, of geen interest of hoofdsom ontvangen.
Inflatierisico
Het inflatierisico is het risico met betrekking tot de toekomstige waarde van geld. Het werkelijke rendement van
een belegging in de Obligaties wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe lager het werkelijke
rendement van een Obligatie zal zijn. Als de inflatie gelijk is aan of hoger is dan de nominale interestvoet van de
Obligaties, dan zal het werkelijke rendement van de Obligaties nul zijn of zelfs negatief zijn.
Wettelijke investeringsoverwegingen kunnen bepaalde investeringen beperken
De beleggingsactiviteiten van bepaalde beleggers zijn onderworpen aan wettelijke investeringsregels en voorschriften, of aan controle of regulering door bepaalde autoriteiten. Elke potentiële belegger moet zijn juridische
adviseurs raadplegen om te bepalen of en in welke mate (1) de Obligaties wettelijk toegestane beleggingen voor
hem zijn, (2) de Obligaties kunnen worden gebruikt als onderpand voor verschillende soorten leningen en (3) andere
beperkingen van toepassing zijn op zijn aankoop of verpanding van de Obligaties. Financiële instellingen dienen
hun juridische adviseurs of de gepaste toezichthouders te raadplegen om de gepaste behandeling van de Obligaties
te bepalen op basis van alle toepasselijke op risico’s gebaseerde kapitaalvereisten of soortgelijke regels.
Potentiële belangenconflicten.
De Emittent kan van tijd tot tijd worden betrokken bij transacties die de marktprijs, liquiditeit of waarde van de
Obligaties kunnen beïnvloeden en die kunnen worden beschouwd als nadelig voor de belangen van de
Obligatiehouders.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Emittent betrokken is bij een algemene zakelijke relatie
en/of specifieke transacties met de Agent en/of de Managers en dat zij mogelijks belangenconflicten kunnen hebben
die de belangen van de Obligatiehouders nadelig kunnen beïnvloeden. Op de datum van dit Prospectus verstrekken
de Managers onder meer betalingsdiensten, beleggingen van liquiditeiten, kredietfaciliteiten, bankgaranties en
bijstand met betrekking tot obligaties en gestructureerde producten aan de Emittent en haar dochterondernemingen,
waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies worden betaald. Deze vergoedingen vertegenwoordigen recurrente
kosten die worden betaald aan de Managers en aan andere banken die soortgelijke diensten aanbieden. Op 31 maart
2019 heeft de Emittent een aantal ongebruikte kredietlijnen, maar heeft deze geen uitstaande financiële schulden
tegenover KBC Bank NV, Bank Degroof Petercam NV, Belfius Bank SA/NV en ING Bank N.V., Belgische vaste
irnichting. Voor een overzicht van de huidige financieringsovereenkomsten van de Emittent, zie paragraaf 8 –
‘Financiering’ in Deel VI: Beschrijving van de Emittent. Potentiële beleggers dienen zich er ook van bewust te zijn
dat de Managers (of hun verbonden ondernemingen) van tijd tot tijd schuldbewijzen, aandelen en/of andere
financiële instrumenten van de Emittent en/of haar dochterondernemingen en/of portefeuillebedrijven kunnen
bezitten, en van tijd tot tijd het recht hebben om bestuurders aan te duiden en/of bestuursmandaten op te nemen in
dergelijke entiteiten. Bovendien ontvangen de Managers en de Agent gebruikelijke commissies met betrekking tot
het Openbaar Aanbod. Zie ook de risicofactoren van ‘Potentiële belangenconflicten’ en de ‘Impact van
vergoedingen, commissies en/of stimulansen op de uitgifteprijs en/of aanbiedingsprijs’.
Bepaalde partijen die betrokken zijn bij de uitgifte van de Obligaties kunnen in verschillende hoedanigheden
optreden en kunnen ook betrokken zijn in andere commerciële relaties; in het bijzonder deel uitmaken van dezelfde
groep, kredietgevers zijn, bank-, zakenbank- of andere (al dan niet financiële) diensten verstrekken aan andere
partijen die betrokken zijn bij de uitgifte van Obligaties. In dergelijke relaties zijn de betrokken partijen mogelijks
niet verplicht om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders. Bijgevolg kunnen omwille van deze
relaties potentiële belangenconflicten uit de transactie ontstaan.

43

In het bijzonder bevatten of kunnen de bepalingen en voorwaarden van leningsovereenkomsten tussen de Managers
en de Emittent financiële convenanten bevatten, zoals een minimum eigen vermogen of gearing ratio, die verschillen
van of niet opgenomen zijn in de voorwaarden van de voorgestelde Obligaties. De Obligatiehouders dienen zich
bewust te zijn van het feit dat de Managers, wanneer zij optreden als kredietgever voor de Emittent of een andere
vennootschap binnen de Groep (of wanneer zij in welke andere hoedanigheid dan ook handelen), geen fiduciaire of
andere verplichtingen van welke aard dan ook hebben ten aanzien van de Obligatiehouders en dat zij niet verplicht
zijn om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders.
Impact van vergoedingen, commissies en/of stimulansen op de uitgifteprijs en/of aanbiedingsprijs.
Potentiële beleggers dienen op te merken dat de uitgifteprijs en/of de aanbiedingsprijs van de Obligaties bepaalde
bijkomende kosten en vergoedingen zullen omvatten.
Beleggers die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn (zoals hieronder gedefinieerd) (de “Retailbeleggers”) en
beleggers die gekwalificeerde beleggers zijn zoals gedefinieerd in de Prospectuswet (de “Gekwalificeerde
Beleggers”) die als financiële tussenpersonen optreden bij een verdere plaatsing van de Obligaties en die geen
retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en enige gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving
en bijbehorende richtsnoeren), zullen een verkoop- en distributiecommissie betalen van 1,875 procent met
betrekking tot de 2026 Obligaties en van 2 procent met betrekking tot de 2031 Obligaties (elk een
“Retailvergoeding”).
Gekwalificeerde Beleggers (met inbegrip van de Gekwalificeerde Beleggers die als financiële tussenpersonen
optreden voor verdere plaatsing van de Obligaties en die een retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en
enige gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren)), zullen een vergoeding
betalen die gelijk is aan de relevante Retailvergoeding, eventueel verminderd met een korting tussen 0 procent en
1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en tussen 0 procent en 2 procent met betrekking tot de 2031
Obligaties, in elk geval gebaseerd op de marktomgeving (elk een “GB-Vergoeding”).
Dergelijke vergoedingen mogen niet in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de prijs van de Obligaties
op de secundaire markt en kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de oorspronkelijke uitgifteprijs en/of
aanbiedingsprijs, de theoretische waarde van dergelijke Obligaties en/of de werkelijke bied-/laatprijs die door enige
tussenpersoon op de secundaire markt wordt aangeboden.
Een dergelijk verschil kan een negatief effect hebben op de waarde van Obligaties, in het bijzonder onmiddellijk na
het Openbaar Aanbod en de uitgiftedatum van de Obligaties, waarbij dergelijke vergoedingen en/of kosten kunnen
worden afgetrokken van de prijs waartegen dergelijke Obligaties kunnen worden verkocht door de initiële belegger
in de secundaire markt.
Risico’s met betrekking tot belastingen.
Belgische roerende voorheffing
Indien de Emittent, de NBB, de Agent of enige andere persoon gehouden is tot inhouding of aftrek voor of vanwege
bepaalde huidige of toekomstige belastingen, heffingen of kosten van welke aard dan ook met betrekking tot enige
betaling in het kader van de Obligaties, zal de Emittent, de NBB, de Agent of deze andere persoon een dergelijke
betaling doen na dergelijke inhouding of aftrek en zal deze verantwoording afleggen aan de relevante autoriteiten
voor het bedrag dat aldus moet worden ingehouden of afgetrokken.
Geen bescherming tegen belastingverhoging (tax gross-up)
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Voorwaarden de Emittent niet verplichten om de
nettobetalingen ontvangen door een Obligatiehouder met betrekking tot de Obligaties te bruteren (gross-up) met de
bedragen die werden ingehouden of afgetrokken voor Belgische fiscale doeleinden. Indien de Belgische
belastingregels zodanig zouden worden gewijzigd dat Obligatiehouders die hun Obligaties houden op een
vrijgestelde effectenrekening in het NBB Clearingsysteem, niet langer zijn vrijgesteld van de Belgische roerende
voorheffing, zullen deze Obligatiehouders blootgesteld zijn aan het risico dat Belgische roerende voorheffing zal
worden geheven en ingehouden op de betalingen die moeten worden ontvangen met betrekking tot de Obligaties.

44

De Obligatiehouders (en geen enkele andere persoon) zullen verantwoordelijk zijn voor en verplicht zijn tot betaling
van enige belasting, heffing, accijns, inhouding, of enige andere betaling van welke aarde dan ook die zou kunnen
voortvloeien uit, of ontstaan als gevolg van, de eigendom, overdracht of betaling van of met betrekking tot de
Obligaties.
Belasting
Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties dienen zich ervan bewust te zijn dat zij mogelijks belastingen of
andere documentaire lasten of heffingen zullen moeten betalen in overeenstemming met de wetten en praktijken
van het land waar de Obligaties worden overgedragen of van andere rechtsgebieden. Potentiële beleggers wordt
geadviseerd niet te vertrouwen op de fiscale samenvatting die in dit Prospectus is opgenomen, maar om het advies
van hun eigen belastingadviseur in te winnen over hun individuele belasting met betrekking tot de verwerving,
verkoop en terugbetaling van de Obligaties. Alleen deze adviseurs zijn in staat om naar behoren rekening te houden
met de specifieke situatie van de potentiële belegger. Deze beleggingsoverweging moet worden gelezen in
samenhang met de fiscale secties van dit Prospectus.
Relatie met de Emittent.
Alle kennisgevingen en betalingen die aan de Obligatiehouders moeten worden gedaan, zullen door de Emittent aan
deze Obligatiehouders worden gedaan overeenkomstig de Voorwaarden. In het geval dat een Obligatiehouder
dergelijke kennisgevingen of betalingen niet ontvangt, kunnen zijn rechten worden geschaad, maar het is mogelijk
dat hij geen rechtstreekse vordering zal hebben op de Emittent met betrekking tot dergelijke schade.
Vertrouwen op de procedures van het NBB Clearingsysteem, Euroclear, Clearstream Banking Frankfurt, SIX
SIS en Monte Titoli voor overdracht, betaling en communicatie met de Emittent.
De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm volgens het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen en kunnen niet in materiële vorm worden geleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden
vertegenwoordigd door boekingen in de administratie van het NBB Clearingsysteem. Toegang tot het NBB
Clearingsysteem is beschikbaar via de deelnemers aan het NBB Clearingsysteem, waarvan het lidmaatschap zich
uitstrekt tot effecten zoals de Obligaties. Onder meer bepaalde banken, effectenmakelaars en Euroclear, Clearstream
Banking Frankfurt, SIX SIS en Monte Titoli nemen deel aan het NBB Clearingsysteem.
Overdrachten van belangen in de Obligaties zullen worden uitgevoerd tussen de deelnemers aan het NBB
Clearingsysteem in overeenstemming met de regels en operationele procedures van het NBB Clearingsysteem.
Overdrachten tussen beleggers zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de respectieve regels en
operationele procedures van de deelnemers aan het NBB Clearingsysteem via welke zij hun Obligaties aanhouden.
Noch de Emittent, noch de Managers, noch de Agent zullen enige verantwoordelijkheid dragen voor de correcte
uitvoering door het NBB Clearingsysteem of door de deelnemers aan het NBB Clearingsysteem van hun
verplichtingen onder hun respectieve regels en operationele procedures. De betaling van bedragen verschuldigd
door de Emittent met betrekking tot de Obligaties via de Agent aan de NBB, ontslaat de Emittent van haar
betalingsverplichtingen.
Een Obligatiehouder moet vertrouwen op de procedures van het NBB Clearingsysteem, Euroclear, Clearstream
Banking Frankfurt, SIX SIS en Monte Titoli om betalingen in het kader van de Obligaties te ontvangen. De Emittent
zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de administratie met betrekking tot, of betalingen gedaan in het
kader van, de Obligaties binnen het NBB Clearingsysteem.
De Agent is niet verplicht om bedragen die deze heeft ontvangen met betrekking tot Obligaties die worden
afgewikkeld via het NBB Clearingsysteem, afzonderlijk te houden.
De Voorwaarden van de Obligaties en de Agentschapsovereenkomst bepalen dat de Agent de relevante rekening van
de Emittent zal debiteren en dergelijke fondsen zal gebruiken om de Obligatiehouders te betalen en dat de
betalingsverplichtingen van de Emittent onder de Obligaties zullen worden voldaan door betaling aan de NBB met
betrekking tot elk aldus betaald bedrag. De Agentschapsovereenkomst bepaalt dat de Agent, gelijktijdig met de
ontvangst door hem van de relevante bedragen, rechtstreeks of via de NBB, aan de Obligatiehouders alle bedragen
zal betalen die verschuldigd zijn met betrekking tot de relevante Obligaties. De Agent is echter niet verplicht om
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dergelijke bedragen die deze heeft ontvangen met betrekking tot de Obligaties afzonderlijk te houden, en in het
geval dat de Agent onderworpen is aan een insolventie- of faillissementsprocedure op enig moment dat deze
dergelijke bedragen aanhield, zouden Obligatiehouders geen verdere vordering meer hebben op de Emittent met
betrekking tot dergelijke bedragen, en zouden zij verplicht zijn om dergelijke bedragen te vorderen van de Agent in
overeenstemming met de toepasselijke Belgische insolventie- en faillissementswetgeving.
De Agent aanvaardt geen fiduciaire of andere verplichtingen jegens de Obligatiehouders en is in het bijzonder
niet verplicht om vaststellingen te doen die hun belangen beschermen of bevorderen.
KBC Bank NV zal optreden als de Agent van de Emittent. In haar hoedanigheid van Agent zal zij te goeder trouw
handelen overeenkomstig de Voorwaarden en te allen tijde trachten haar beslissingen op een commercieel redelijke
manier te nemen. Obligatiehouders dienen zich er echter van bewust te zijn dat de Agent geen fiduciaire of andere
verplichtingen jegens de Obligatiehouders op zich neemt en, in het bijzonder, niet verplicht is om beslissingen te
nemen die de belangen van de Obligatiehouders beschermen of bevorderen.
De Agent kan zich baseren op alle informatie waar deze naar behoren rekening mee moet houden, waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze authentiek is en afkomstig is van de juiste partijen. Onverminderd
de algemeenheid van het voorgaande, zal de Agent niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen voor enige persoon (met
inbegrip van de Obligatiehouders) van dergelijke fouten of weglatingen die voortvloeien uit (i) informatie die aan
de Agent werd verstrekt en die onjuist of onvolledig blijkt te zijn of (ii) enige relevante informatie die niet tijdig aan
de Agent werd verstrekt.
Belgische faillissementswetgeving.
De Emittent is een vennootschap opgericht naar Belgisch recht en heeft haar maatschappelijke zetel in België. De
Emittent is derhalve in principe onderworpen aan de Belgische insolventiewetgeving. De toepassing van deze
Belgische insolventiewetgeving kan een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Obligatiehouders om
een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de Obligaties te verkrijgen in een insolventiesituatie.
Risico van intrekking of annulering van het Openbaar Aanbod.
Vanaf de datum van het Prospectus en op elk moment voorafgaand aan de Uitgiftedatum van de Obligaties, kan het
Openbaar Aanbod van de Obligaties geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken of geannuleerd in overeenstemming
met de bepalingen van de plaatsingsovereenkomst betreffende het Openbaar Aanbod die werd gesloten tussen de
Emittent en de Managers. In dat geval zullen beleggers die de relevante Uitgifteprijs voor de Obligaties hebben
betaald voorafgaand aan de kennisgeving van de intrekking of annulering van het Openbaar Aanbod, het totale
bedrag van de reeds door hen betaalde fondsen ontvangen als Uitgifteprijs voor de Obligaties. De beleggers zullen
echter niet de interest ontvangen op het bedrag dat ze anders zouden hebben verdiend als ze de relevante Uitgifteprijs
voor de Obligaties niet hadden betaald.
Risico met betrekking tot de financiering van de aankoop van Obligaties.
Als een belegger financiering verkrijgt voor de aankoop van de Obligaties en er zich een Wanprestatie voordoet met
betrekking tot de Obligaties of de prijs van de Obligaties aanzienlijk daalt, dan zal deze belegger mogelijks niet
alleen geconfronteerd worden met een verlies op zijn belegging, maar zal hij ook verplicht zijn om de door hem
verkregen lening terug te betalen, evenals de interest met betrekking tot dergelijke lening. Een dergelijke
kredietfaciliteit kan daarom leiden tot een aanzienlijke toename van het verlies op de belegging voor de belegger.
Potentiële beleggers in de Obligaties mogen er dan ook niet van uitgaan dat ze in staat zullen zijn om een lening
(zowel de hoofdsom als de interest op de lening) terug te betalen uitsluitend op basis van een transactie met
betrekking tot de Obligaties. Potentiële beleggers moeten hun financiële situatie zorgvuldig beoordelen en in het
bijzonder beoordelen of ze in staat zouden zijn om interest te betalen en de leningen terug te betalen. Beleggers
moeten er bovendien rekening mee houden dat ze als gevolg van hun belegging in de Obligaties mogelijks een
verlies zullen lijden in plaats van een winst.
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DEEL III: DOCUMENTEN OPGENOMEN DOOR VERWIJZING
Dit Prospectus zal worden gelezen en geïnterpreteerd in samenhang met de volgende documenten:
(1)

het jaarverslag en de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar afgesloten
op 31 maart 2018 (geconsolideerd in overeenstemming met IFRS) en het daarop betrekking hebbende verslag
van de commissaris zoals uiteengezet in het jaarverslag van de Emittent; en

(2)

het jaarverslag en de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar afgesloten
op 31 maart 2019 (geconsolideerd in overeenstemming met IFRS) en het daarop betrekking hebbende verslag
van de commissaris zoals uiteengezet in het jaarverslag van de Emittent.

Deze documenten zullen, overeenkomstig artikel 11 van de Prospectusrichtlijn en artikel 30, §1 van de
Prospectuswet, worden opgenomen in en deel uitmaken van dit Prospectus, met dien verstande dat enige verklaring
die is opgenomen in een document dat door verwijzing in dit Prospectus is opgenomen, voor de toepassing van dit
Prospectus zal worden gewijzigd of vervangen, voor zover een verklaring in dit Prospectus deze eerdere verklaring
wijzigt of vervangt. Elke aldus gewijzigde of vervangen verklaring zal, behoudens zoals gewijzigd of vervangen,
geen deel uitmaken van dit Prospectus.
Exemplaren van documenten die door verwijzing in dit Prospectus zijn opgenomen, kunnen (kosteloos) worden
verkregen op de maatschappelijke zetel van de Emittent en op de website van de Emittent (www.gimv.com). De
Emittent bevestigt dat zij de goedkeuring van haar commissaris heeft verkregen om de geconsolideerde
jaarrekeningen en de daarop betrekking hebbendeverslagen van de commissaris in dit Prospectus op te nemen.
De onderstaande tabellen bevatten verwijzingen naar de relevante pagina’s van de geauditeerde geconsolideerde
jaarrekening van de Emittent voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2018 en 31 maart 2019, zoals uiteengezet in
de jaarverslagen van de Emittent. Informatie die is opgenomen in de door verwijzing opgenomen documenten anders
dan de informatie vermeld in de onderstaande tabellen, is uitsluitend ter informatie en maakt geen deel uit van dit
Prospectus.
Geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent, verslag van de commissaris en
toelichtingen van de Emittent voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.
Geconsolideerde resultatenrekening

p. 51

Geconsolideerde balans

p. 52

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

p. 53

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

p. 54

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

p. 54-96

Verslag van de commissaris

p. 97-101

Geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent, verslag van de commissaris en
toelichtingen van de Emittent voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.
Geconsolideerde resultatenrekening

p. 76

Geconsolideerde balans

p. 77

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

p. 78

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

p. 79

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

p. 80-124

Verslag van de commissaris

p. 125-129
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DEEL IV: VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES
Het volgende, met uitzondering van de cursief gedrukte paragrafen die als aanvullende informatie moeten worden
gelezen, is de tekst van de Voorwaarden van de Obligaties.
De uitgifte van de Obligaties werd goedgekeurd bij besluiten van de Raad van Bestuur van de Emittent op
18 juni 2019. De Obligaties worden uitgegeven onder voorbehoud en met het voordeel van (i) een betaal-,
berekenings- en noteringsagentschapsovereenkomst die op of omstreeks de datum van dit Prospectus wordt
afgesloten tussen de Emittent en KBC Bank NV die optreedt als betaal-, berekenings- en noteringsagent (de
“Agent”, welke term elke opvolgende Agent onder de Agentschapsovereenkomst omvat) (dergelijke overeenkomst
zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of aangevuld en/of aangepast), de “Agentschapsovereenkomst”) en (ii) een
dienstencontract voor de uitgifte van vastrentende effecten dat zal worden afgesloten op of omstreeks de
Uitgiftedatum tussen de Emittent, de Agent en de Nationale Bank van België (de “NBB”) (de “Clearing Services
Overeenkomst”). De verklaringen in deze Voorwaarden bevatten samenvattingen van, en zijn onderworpen aan, de
gedetailleerde bepalingen van de Agentschapsovereenkomst en de Clearing Services Overeenkomst. Exemplaren
van de Agentschapsovereenkomst en de Clearing Services Overeenkomst zijn tijdens normale kantooruren
beschikbaar voor inspectie op het opgegeven kantoor van de Agent. Op de datum van dit Prospectus, is het
aangeduide kantoor van de Agent gevestigd te Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. De Obligatiehouders (zoals
hieronder gedefinieerd) zijn gebonden door en worden geacht op de hoogte te zijn van alle bepalingen van de
Agentschapsovereenkomst en de Clearing Services Overeenkomst die op hen van toepassing is.
Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een wet, regelgeving of decreet zal worden beschouwd als een verwijzing
naar een dergelijke wet, regelgeving of decreet zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen.
Verwijzingen hierin naar (i) “Voorwaarden” zijn, tenzij de context anders vereist, naar de genummerde paragrafen
hieronder en (ii) een “Obligatiehouder” of “Houder” zijn naar de persoon die wordt vermeld in de administratie
van het NBB Clearingsysteem of de administratie van een deelnemer of mededeelnemer van het NBB
Clearingsysteem als houder van een bepaald nominaal bedrag aan Obligaties, zoals bepaald in overeenstemming
met de Reglementering van het NBB Clearingsysteem en het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (elke term
zoals hieronder gedefinieerd).
1

Vorm, Denominatie en Eigendom
De Obligaties zijn in gedematerialiseerde vorm in overeenstemming met het Belgisch Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd of vervangen (het “Belgisch Wetboek van Vennootschappen”). De Obligaties
zullen worden vertegenwoordigd door boekingen in de registers van het effecten settlement systeem beheerd door
de NBB of een opvolger daarvan (het “NBB Clearingsysteem”). De Obligaties kunnen door hun houders worden
gehouden door deelnemers aan het NBB Clearingsysteem, waaronder Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”) en
Clearstream Banking A.G. (“Clearstream Banking Frankfurt”), en via andere financiële tussenpersonen die op
hun beurt de Obligaties aanhouden via Euroclear en Clearstream of andere deelnemers aan het NBB
Clearingsysteem. De Obligaties worden aanvaard voor clearance via het NBB Clearingsysteem en zijn
dienovereenkomstig onderworpen aan de toepasselijke Belgische clearingregels, met inbegrip van de Belgische wet
van 6 augustus 1993 betreffende transacties met bepaalde effecten, de uitvoerende Belgische Koninklijke Besluiten
van 26 mei 1994 en 14 juni 1994 en de regels van het NBB Clearingsysteem en haar bijlagen, zoals uitgevaardigd
of gewijzigd door de NBB van tijd tot tijd (de wetten, decreten en regels vermeld in deze Voorwaarden, worden
hierin de “Reglementering van het NBB Clearingsysteem” genoemd). De eigendom van de Obligaties gaat over
via een rekeningoverdracht. De Obligatiehouders zullen niet het recht hebben om de Obligaties om te wisselen in
definitieve obligaties aan toonder.
Indien de Obligaties op enig moment worden overgedragen aan een ander clearingsysteem dat niet of niet uitsluitend
door de NBB wordt geëxploiteerd, zullen deze bepalingen mutatis mutandis van toepassing zijn op een dergelijk
opvolgend clearingsysteem en opvolgend clearingsysteembeheerder of enig bijkomend clearingsysteem en
bijkomend clearingsysteembeheerder. De Obligaties hebben elk een hoofdsom van EUR 1.000 (de “Gespecifieerde
Denominatie”).
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2

Status
De Obligaties vormen directe, onvoorwaardelijke en (behoudens Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid)) niet door
zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent en zullen te allen tijde gelijke rang innemen (pari passu) en
zonder enige onderlinge voorkeur. De betalingsverplichtingen van de Emittent met betrekking tot de Obligaties
zullen, onder voorbehoud van eventuele uitzonderingen voorzien in toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud
van Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid), te allen tijde ten minste gelijke rang nemen met alle andere huidige en
toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde verplichtingen.

3

Negatieve Zekerheid
Zolang enige Obligatie uitstaand blijft, zal de Emittent, en zal de Emittent ervoor zorgen dat haar Voornaamste
Dochterondernemingen, geen hypotheek, voorrecht (andere dan een voorrecht voortvloeiend uit de wet), pandrecht,
last of andere vorm van zakelijke zekerheid creëren of hebben, of enig onherroepelijk mandaat geven voor het
creëren van een van deze zekerheden op of betreffende het geheel of een deel van hun huidige of toekomstige
respectievelijke activiteiten, ondernemingen, activa of inkomsten, om enige Relevante Schuld van de Emittent of
enige van haar Voornaamste Dochterondernemingen of enige garantie of vergoeding van de Emittent of enige van
haar Voornaamste Dochterondernemingen met betrekking tot enige Relevante Schuld veilig te stellen, zonder
tegelijkertijd of voorafgaand daaraan met betrekking tot de Obligaties (i) dezelfde of substantieel dezelfde zekerheid
in dezelfde rang uit te breiden of te verstrekken als die welke gecreëerd of in stand gehouden wordt om een dergelijke
Relevante Schuld te waarborgen of (ii) een dergelijke andere zekerheid te verstrekken die goedgekeurd zal worden
bij Buitengewoon Besluit (zoals gedefinieerd in de Voorwaarde 10 (Vergaderingen van Obligatiehouders, Wijziging
en Afstand)) van de Obligatiehouders.
In deze Voorwaarden:
“Co-investeringsvehikel” betekent een vennootschap die (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de Emittent werd
opgericht in de context van de co-investeringsstructuur (zoals beschreven in de meest recente geconsolideerde
jaarrekening van de Emittent), waardoor het voor bepaalde werknemers en leden van het management van de
Emittent of haar Voornaamste Dochterondernemingen mogelijk wordt om samen met de Emittent in
Portefeuillebedrijven te investeren.
“Portefeuillebedrijf” betekent een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks de aandelenparticipatie van één
enkel bedrijf aanhoudt of bezit, en die rechtstreeks of onrechtstreeks één enkele investering binnen de
beleggingsportefeuille van de Emittent (op een geconsolideerde basis) omvat.
“Voornaamste Dochteronderneming” betekent een Dochteronderneming van de Emittent die specifiek werd
opgericht om de aandelenparticipatie van twee of meerdere Portefeuillebedrijven aan te houden of te bezitten, anders
dan:
(i)

enige Co-investeringsvehikel;

(ii)

enige Portefeuillebedrijf; of

(iii)

enige Dochteronderneming die specifiek werd opgericht om één specifiek Portefeuillebedrijf aan te houden
of te bezitten,

zijnde Gimv NL Holding B.V. en Gimv France Participation SAS per de Uitgiftedatum.
“Relevante schuld” betekent elke huidige of toekomstige schuld in de vorm van, of vertegenwoordigd door,
obligaties, schuldbewijzen, debentures, loan stock, Schuldscheine of andere schuldinstrumenten die op de
kapitaalmarkt verhandelbaar zijn (in de zin van artikel 2, 31°, b) van de Belgische wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) die genoteerd zijn, verhandeld worden op
enige effectenbeurs, over-the-counter of op een andere markt voor effecten, of die op het moment van de uitgifte de
mogelijkheid hebben daartoe. Om twijfel te vermijden, de Relevante Schuld omvat geen schulden als gevolg van
geld geleend onder lenings- of kredietfaciliteiten.
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“Dochteronderneming” betekent een dochteronderneming onder de exclusieve controle (in de zin van het Belgisch
Wetboek van Vennootschappen) van de Emittent die, op basis van de meest recente geauditeerde geconsolideerde
cijfers, integraal wordt geconsolideerd in de geauditeerde geconsolideerde cijfers van de Emittent.
4

Interest
De 2026 Obligaties brengen interest op vanaf en met inbegrip van 5 juli 2019 tegen een interestvoet van
2,875 procent per jaar en de 2031 Obligaties brengen een interest op vanaf en met inbegrip van 5 juli 2019 tegen
een interestvoet van 3,500 procent per jaar (onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald in Voorwaarde 5(b)
(Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging)), de “Oorspronkelijke interestvoet”),
die jaarlijks achterstallig betaalbaar wordt gesteld op 5 juli in elk jaar (elk een “Interestbetalingsdatum”). De eerste
Interestbetalingsdatum voor elk van de 2026 Obligaties en de 2031 Obligaties is 5 juli 2020. Elke Obligatie houdt
op interest te dragen vanaf de vervaldatum voor terugbetaling, tenzij de betaling van de hoofdsom ten onrechte wordt
ingehouden of geweigerd. In dergelijk geval blijft het interest dragen (zowel voor als na het vonnis) tot het moment
waarop alle bedragen die tot die dag verschuldigd zijn met betrekking tot dergelijke Obligaties door de Emittent aan
de Agent worden betaald ten voordele van de Obligatiehouders.
Wanneer interest moet worden berekend met betrekking tot een periode die gelijk is aan of korter is dan een
Interestperiode (zoals hieronder gedefinieerd), is de gebruikte dagtellingsfractie het aantal dagen in de relevante
periode, vanaf en inclusief de datum waarop interest begint te lopen, maar exclusief de datum waarop deze vervalt,
gedeeld door het aantal dagen in de Interestperiode waarin de relevante periode valt (inclusief de eerste dag, maar
exclusief de laatste).
In deze Voorwaarden wordt de periode vanaf en met inbegrip van 5 juli 2019 en eindigend op maar met uitzondering
van de eerste Interestbetalingsdatum en elke daaropvolgende periode die begint op en met inbegrip van een
Interestbetalingsdatum en eindigt op maar met uitzondering van de volgende daaropvolgende
Interestbetalingsdatum, een “Interestperiode” genoemd.
Interest met betrekking tot een Obligatie zal worden berekend volgens de Gespecifieerde Denominatie. Het bedrag
van de verschuldigde interest volgens de Gespecifieerde Denominatie voor een periode is gelijk aan het product van
(i) 2,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en 3,500 procent met betrekking tot de 2031 Obligaties
(onder voorbehoud zoals bepaald in Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een
Controlewijziging)), (ii) de Gespecifieerde Denominatie en (iii) de dagtellingsfractie voor de relevante periode, het
resulterende getal afgerond tot op de dichtstbijzijnde cent (een halve cent wordt naar boven afgerond).

5

Terugbetaling en aankoop
(a)

Finale terugbetaling
Tenzij eerder terugbetaald, of gekocht en geannuleerd, zullen de 2026 Obligaties worden terugbetaald tegen
hun hoofdsom op 5 juli 2026 en zullen de 2031 Obligaties worden terugbetaald tegen hun hoofdsom op
5 juli 2031 (elk, een “Vervaldatum”). De Obligaties mogen niet worden terugbetaald naar keuze van de
Emittent.

(b)

Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging
(i)

Uitoefening van de putoptie bij een Controlewijziging
In het geval dat een Controlewijziging plaatsvindt, heeft elke Obligatiehouder op eigen initiatief het
recht om de Emittent te verplichten om alle of een deel van zijn Obligaties terug te betalen op de PutDatum bij Controlewijziging tegen het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging. De Emittent mag
in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure niet weigeren om de Obligaties terug te
betalen.
Om van dit recht gebruik te maken, moet de betreffende Obligatiehouder tijdens de Putuitoefeningsperiode bij Controlewijziging een naar behoren ingevulde kennisgeving (een “Putuitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging”) indienen, substantieel in de vorm zoals
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uiteengezet in het Prospectus, bij de bank of andere financiële tussenpersoon bij wie de
Obligatiehouder de relevante Obligaties aanhoudt (de “Tussenpersoon”) met het verzoek dat de
Tussenpersoon (i) de Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging aan de Agent te bezorgen, (ii) contact
op te nemen met de Agent om de vervroegde terugbetaling van dergelijke Obligaties te organiseren
overeenkomstige deze Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een
Controlewijziging) en (iii) de relevante Obligatie(s) over te dragen naar de rekening van de Agent. Na ontvangst

van een dergelijke Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging zal de Agent een kopie van de
Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging bezorgen aan de Emittent. De Agent zal de
Emittent uiterlijk op de tiende Werkdag volgend op het einde van de Put-uitoefeningsperiode bij
Controlewijziging op de hoogte brengen van het totale bedrag aan Obligaties onderhevig aan de Putuitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging. De Emittent is niet aansprakelijk voor enig niethandelen of laattijdig handelen van een Tussenpersoon of de Agent en enige kosten aangerekend door
de Tussenpersoon en/of de Agent met betrekking tot het indienen van de Put-uitoefeningskennisgeving
bij Controlewijziging of de overdracht van de relevante Obligaties zal worden gedragen door de
relevante Obligatiehouders.
De “Put-datum bij Controlewijziging” betekent de 15e Werkdag zijn na de laatste dag van de Putuitoefeningsperiode bij Controlewijziging.
Betaling met betrekking tot een dergelijke Obligatie geschiedt door overschrijving op een
eurorekening bij een bank in een stad waar banken toegang hebben tot het TARGET-systeem zoals
door de betreffende Obligatiehouder aangegeven in de desbetreffende Put-uitoefeningskennisgeving
bij Controlewijziging.
Een Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging is, eenmaal gegeven, onherroepelijk en de
Emittent zal alle Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Put-uitoefeningskennisgevingen bij
Controlewijziging die, zoals hierboven vermeld, op de Put-datum bij Controlewijziging afgeleverd
zijn terugbetalen, met dien verstande echter dat, indien voorafgaand aan de relevante Put-datum bij
Controlewijziging een dergelijke Obligatie onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar wordt of geen
betaling heeft plaatsgevonden op de Put-datum bij Controlewijziging in overeenstemming met de
Voorwaarde 6 (Betalingen), de Agent dit zal bevestigen aan de overdragende Obligatiehouder op het
adres dat door een dergelijke Obligatiehouder in de relevante Put-uitoefeningskennisgeving bij
Controlewijziging opgegeven kan zijn en zullen op verzoek van die Obligatiehouder dergelijke
Obligaties terug worden overgedragen aan dergelijke Obligatiehouder. Zolang enige uitstaande
Obligatie door de Agent wordt gehouden als gevolg van een overdracht gedaan door een
Obligatiehouder in overeenstemming met deze Voorwaarde 5(b), zal de persoon die de optie met
betrekking tot die Obligatie uitoefent, en niet de Agent, worden beschouwd als de houder van die
Obligatie voor alle doeleinden.
Obligatiehouders dienen op te merken dat de uitoefening door een van hen van de optie uiteengezet
in Voorwaarde 5(b)(i) alleen uitwerking zal hebben onder Belgisch recht indien, vóór het vroegste van
(a) de datum waarop de Emittent door de FSMA in kennis wordt gesteld van een formele indiening
van een voorgesteld bod aan de aandeelhouders van de Emittent overeenkomstig Artikel 7 van het
Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of (b) het optreden
van een Controlewijziging, (i) de Controlewijzigingsbeslissingen zijn goedgekeurd door de
Aandeelhouders van de Emittent tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders en (ii)
dergelijke beslissingen werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen,
afdeling Antwerpen. De Emittent heeft zich er overeenkomstig Voorwaarde 5(b)(ii) toe verbonden om
alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de Controlewijzigingsbeslissingen
worden goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent die uiterlijk
op 1 juli 2020 zal worden gehouden en om onmiddellijk daarna een kopie van dergelijke beslissingen
neer te leggen. Indien een Controlewijziging plaatsvindt voorafgaand aan dergelijke goedkeuring en
neerlegging, zullen de houders niet gerechtigd zijn om de optie zoals uiteengezet in Voorwaarde 5(b)(i)
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uit te oefenen. Er kan geen garantie worden gegeven dat een dergelijke goedkeuring op die
vergadering zal worden verleend.
In deze Voorwaarden:
“Berekeningsagent” betekent KBC Bank NV of een andere toonaangevende investerings-, handelsof commerciële bank die van tijd tot tijd door de Emittent kan worden aangesteld voor de berekening
van het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging en waarvan kennis is gegeven aan de
Obligatiehouders in overeenstemming met Voorwaarde 11 (Kennisgevingen).
“Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging” betekent een bedrag per Obligatie berekend door de
Berekeningsagent door de Aflossingsvoet te vermenigvuldigen met de Gespecificeerde Denominatie
van een dergelijke Obligatie en, indien nodig, het resulterende bedrag af te ronden naar de
dichtstbijzijnde cent (de helft van een cent wordt naar beneden afgerond) en door een opgebouwde
maar onbetaalde interest van die Obligatie op te tellen bij (maar met uitzondering van) de relevante
terugbetalingsdatum.
“Aflossingsvoet” betekent MIN (101%; Heraanbiedingsprijs in % x Exp (T x 0,74720148386%)),
afgerond naar beneden op de negende decimaal.
“Heraanbiedingsprijs” betekent 100%.
“T” betekent de tijd, uitgedrukt in decimalen van een jaar, verstreken vanaf (en met inbegrip van) de
Uitgiftedatum tot (en met) de relevante terugbetalingsdatum.
Om enige twijfel te voorkomen, betekent “Exp” de exponentiële functie die de functie ex betekent,
waarbij e het getal is (ongeveer 2,718), zodanig dat de functie ex gelijk is aan zijn eigen afgeleide.
Het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging weerspiegelt een maximumrendement van 0,75 punten
boven het rendement van de Obligaties op de Uitgiftedatum tot de Vervaldatum in overeenstemming
met het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende
voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties
met bepaalde effecten (het “Koninklijk Besluit”). Het Koninklijk Besluit vereist immers dat indien
met betrekking tot Obligaties die op N-rekeningen kunnen worden verhandeld, beleggers een recht
uitoefenen om de Obligaties vervroegd terugbetaald te krijgen, het actuarieel rendement het
actuarieel rendement van de Obligaties bij uitgifte tot aan de eindvervaldatum niet met meer dan 0,75
punten mag overschrijden.
(ii)

Kennisgeving van Controlewijziging
Binnen tien Werkdagen na een Controlewijziging zal de Emittent de Obligatiehouders hiervan op de
hoogte brengen in overeenstemming met Voorwaarde 11 (Kennisgevingen) (een “Kennisgeving van
Controlewijziging”). De Kennisgeving van Controlewijziging zal een verklaring bevatten die
deObligatiehouders informeert over hun recht om hun rechten uit te oefenen om terugbetaling van hun
Obligaties te eisen overeenkomstig Voorwaarde 5(b)(i).
De Kennisgeving van Controlewijziging zal ook specifiëren:
(a)

voor zover wettelijk toegestaan, de aard van de Controlewijziging;

(b)

de laatste dag van de Put-uitoefeningsperiode bij Controlewijziging;

(c)

de Put-datum bij Controlewijziging; en

(d)

het Put-aflossingsbedrag bij Controlewijziging.
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(iii)

Als de Controlewijzigingsbeslissingen niet worden aangenomen
Indien uiterlijk op 17 juli 2020 (de “Long Stop Datum”):
(a)

de Controlewijzigingsbeslissingen niet worden goedgekeurd op een algemene vergadering van
de Aandeelhouders van de Emittent; of

(b)

de Controlewijzigingsbeslissingen niet naar behoren zijn neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen;

dan zal, met ingang van de Interestperiode die begint op de eerste Interestbetalingsdatum na de Long
Stop Datum, de interest die betaalbaar is op de Obligaties verhoogd worden met 0,50% per jaar.
(iv)

De Emittent (i) zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de
Controlewijzigingsbeslissingen worden goedgekeurd door een besluit van de Aandeelhouders van de
Emittent op zijn volgende algemene vergadering, en in verband daarmee de
Controlewijzigingsbeslissingen bij de volgende algemene vergadering van de Aandeelhouders van de
Emittent voor te stellen die uiterlijk op 1 juli 2020 zal worden gehouden, en (ii) verbindt zich ertoe
om, onmiddellijk na goedkeuring van dergelijke beslissingen, een exemplaar ervan neer te leggen bij
de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
In deze Voorwaarden:
“Werkdag” betekent (i) een dag (behalve een zaterdag of zondag) waarop het NBB Clearingsysteem
operationeel is, (ii) een dag waarop banken en valutamarkten open zijn voor algemene zaken in België
en (iii) een dag (behalve een zaterdag of zondag) waarop het TARGET-systeem operationeel is voor
de vereffening van betalingen in euro.
een “Controlewijziging” zal plaatsvinden indien een bod wordt gedaan door enige persoon (andere
dan een Uitgesloten Persoon) aan alle (of praktisch zo goed als alle) Aandeelhouders (of alle (of
praktisch zo goed als alle)) dergelijke Aandeelhouders anders dan de bieder en/of enige partijen die in
onderling overleg met de bieder handelen (zoals gedefinieerd in artikel 3, paragraaf 1, 5° van de
Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of enige wijziging of
heruitvoering daarvan), om alle of een meerderheid van de stemrechten van de Emittent te verwerven
en (de periode van een dergelijk bod afgesloten zijnde, de definitieve resultaten van een dergelijk bod
aangekondigd zijnde en een dergelijk bod in alle opzichten onvoorwaardelijk is geworden) de bieder
heeft verworven of, na de publicatie van de resultaten van een dergelijk bod door de bieder, de bieder
het recht heeft om na de voltooiing van het bod stemrechten van de Emittent te verwerven als gevolg
van een dergelijk bod, zodat hij rechtstreeks of onrechtstreeks de eigendom heeft van meer dan 50
procent van de stemrechten in de Emittent, waarbij de datum waarop de Controlewijziging geacht
wordt te hebben plaatsgevonden, de datum is van de publicatie door de bieder van de resultaten van
het relevante aanbod (en, om twijfel te vermijden, vóór enige heropening van het aanbod in
overeenstemming met artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen);
“Put-uitoefeningsperiode bij Controlewijziging” betekent de periode die begint op de datum van
een Controlewijziging en eindigt 45 Werkdagen na de Controlewijziging of, indien later, 45
Werkdagen volgend op de datum waarop een Kennisgeving van Controlewijziging wordt gegeven aan
Obligatiehouders zoals vereist door Voorwaarde 5(b)(ii);
“Controlewijzigingsbeslissingen” betekent een of meer besluiten die naar behoren zijn gestemd,
goedgekeurd of aangenomen op een algemene vergadering van Aandeelhouders van de Emittent die de
bepalingen van Voorwaarde 5(b)(i) goedkeurt;
“Uitgesloten Persoon” betekent de Vlaamse Regering of enige andere entiteit waarvan de aandelen
en de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in het bezit zijn van de Vlaamse Regering
(de “Bestaande aandeelhouder”).
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“Aandeelhouders” betekent de houders van effecten van de Emittent die stemrechten hebben;
“TARGET2” betekent het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
betalingssysteem dat gebruik maakt van één enkel gedeeld platform en dat op 19 november 2007 werd
geïntroduceerd;
“TARGET-systeem” betekent het TARGET2-systeem; en
(c)

Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij het plaatsvinden van een Belangrijke
Herstructurering
(i)

Uitoefening van de putoptie bij een Belangrijke Herstructurering
In geval dat een Belangrijke Herstructurering plaatsvindt, zal elke Obligatiehouder op eigen initiatief
het recht hebben om de Emittent te verplichten alle Obligaties op de Put-datum bij Belangrijke
Herstructurering terug te betalen tegen het Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke Herstructurering. De
Emittent mag niet weigeren om de Obligaties terug te betalen, onder voorbehoud dat de onderstaande
procedure wordt nageleefd.
Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken Obligatiehouder tijdens de Put-uitoefeningsperiode bij
Belangrijke Herstructurering een naar behoren ingevulde kennisgeving indienen bij de Tussenpersoon
(een “Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering”), substantieel in de vorm
zoals uiteengezet in het Prospectus, met het verzoek aan de Tussenpersoon om (i) de Putuitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering aan de Agent te bezorgen, (ii) contact op
te nemen met de Agent om de vervroegde terugbetaling van dergelijke Obligaties te organiseren
overeenkomstig deze Voorwaarde 5(c) en (iii) de relevante Obligatie(s) over te dragen naar de
rekening van de Agent. Na ontvangst van een dergelijke Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering zal de Agent een kopie van de Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering aan de Emittent bezorgen. De Agent zal de Emittent uiterlijk op de tiende Werkdag
volgend op het einde van de Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering op de hoogte
brengen van het totale bedrag aan Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Putuitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering. De Emittent is niet aansprakelijk voor enig
stilzitten of laattijdig handelen van een Tussenpersoon of de Agent, en enige vergoedingen die door
de Tussenpersoon en/of de Agent in rekening worden gebracht met betrekking tot het indienen van de
Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering of de overdracht van de relevante
Obligaties zullen worden gedragen door de relevante Obligatiehouders.
De “Put-datum bij Belangrijke Herstructurering” is de 15e werkdag na de laatste dag van de Putuitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering.
Betaling met betrekking tot een dergelijke Obligatie geschiedt door overschrijving op een
eurorekening bij een bank in een stad waar banken toegang hebben tot het TARGET-systeem zoals
door de betreffende Obligatiehouder aangegeven in de desbetreffende Put-uitoefeningskennisgeving
bij Belangrijke Herstructurering.
Een Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering is, eenmaal gegeven,
onherroepelijk en de Emittent zal alle Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Putuitoefeningskennisgevingen bij Belangrijke Herstructurering die,zoals hierboven vermeld, op de Putdatum bij Belangrijke Herstructurering afgeleverd zijn terugbetalen, met dien verstande echter dat,
indien voorafgaand aan de relevante Put-datum bij Belangrijke Herstructurering een dergelijke
Obligatie onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar wordt of geen betaling heeft plaatsgevonden op de Putdatum bij Belangrijke Herstructurering in overeenstemming met Voorwaarde 6 (Betalingen), de Agent
dit zal bevestigen aan de overdragende Obligatiehouder op het adres dat door een dergelijke
Obligatiehouder in de relevante Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering
opgegeven kan zijn en op verzoek dergelijke Obligaties terug zal overdragen aan een dergelijke
Obligatiehouder. Zolang enige uitstaande Obligatie door de Agent wordt gehouden als gevolg van een
overdracht gedaan door een Obligatiehouder in overeenstemming met deze Voorwaarde 5(c), zal de
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persoon die de optie uitoefent met betrekking tot die Obligatie, en niet de Agent, worden beschouwd
als de houder van die Obligatie te zijn voor alle doeleinden.
In deze Voorwaarden:
“Financiële Schuld” betekent elke schuld voor of met betrekking tot (i) geleend geld en debetsaldi
bij banken of andere financiële instellingen en (ii) enige faciliteit voor de aankoop van schuldbewijzen
of de uitgifte van obligaties (met uitzondering van uitvoeringsgaranties of documentair krediet in het
kader van normale handelstransacties), schuldbewijzen, debentures, loan stock of enig vergelijkbaar
schuldinstrument, gebaseerd op de laatste geauditeerde cijfers van de Emittent.
“Belangrijke Herstructurering” betekent het plaatsvinden van een van de volgende gebeurtenissen:
(a)

enige uitkering van dividenden door de Emittent; of

(b)

enige overdracht of verkoop van enige vorm van activa in eigendom van de Emittent of van
een Voornaamste Dochteronderneming; of

(c)

enige reorganisatie of herstructurering van de Emittent of een Voornaamste
Dochteronderneming, ongeacht hoe die wordt beschreven en ongeacht of die uit een of
meerdere verwante transacties bestaat; of

(d)

enige combinatie van de voorgaande gebeurtenissen,

die ertoe leidt of zal leiden dat:
(i)

meer dan 50 procent van de Intrinsieke Waarde van de Emittent op dat moment
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt uitgekeerd aan of anderszins ter beschikking wordt
gesteld van of ten voordele van de aandeelhouders van de Emittent; of

(ii)

de Intrinsieke Waarde van de Emittent op dat moment onder 125 procent van de totale
uitstaande Financiële Schuld van de Emittent op dat moment daalt, en gedurende een
periode van 24 opeenvolgende maanden na een dergelijke gebeurtenis onder de 125
procent van de totale uitstaande Financiële Schuld van de Emittent blijft.

“Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering” betekent de periode die aanvangt op
de datum waarop een Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering wordt gegeven
aan de Obligatiehouders zoals vereist door Voorwaarde 5(c)(ii) en eindigt 45 Werkdagen volgend op
de datum waarop een dergelijke Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering
gegeven werd.
“Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke Herstructurering” betekent de hoofdsom van een Obligatie,
samen met de opgelopen maar onbetaalde interest met betrekking tot een dergelijke Obligatie tot aan
de Put-datum bij Belangrijke Herstructurering.
“Intrinsieke waarde” wordt verkregen door de materiële en immateriële vaste activa, brutocash,
andere vlottende activa en eigen aandelen toe te voegen aan de reële waarde van de
investeringsportefeuille van de Emittent en met aftrek van de brutoschulden en minderheidsbelangen,
op basis van de volgende waarderingsprincipes voor de portefeuille:
(a)

investeringen in beursgenoteerde ondernemingen en eigen aandelen worden gewaardeerd aan
de slotkoers, tenzij er aandelen zijn die ten grondslag liggen aan enige verbintenissen
aangegaan door de Emittent, in welk geval hun waarde wordt begrensd op de omzettings/uitoefeningsprijs, tenzij er een lock-up is op de beursgenoteerde aandelen, wat leidt tot de
toepassing van een lock-up korting op de slotkoers (d.w.z. -1,5% per maand lock-up);

(b)

investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen worden gewaardeerd aan hun reële
waarde (d.w.z. het bedrag waarvoor een bepaald actief verhandeld zou worden tussen goed
geïnfomeerde bereidwillige partijen in een at arm’s length transactie);); en
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(c)

wat de portefeuille van eventuele private equity fondsen beheerd door derde partijen betreft,
stemt de waardering overeen met de gerapporteerde intrinsieke waarde van het aandeel van de
Emittent in het fonds (de kapitaalrekening) zoals bepaald door de fondsbeheerders. Dit bedrag
wordt gecorrigeerd voor eventuele uitkeringen of kapitaalopvragingen die hebben
plaatsgevonden tussen de rapporteringsdatum van het fonds en de sluitingsdatum van de
Emittent. Bovendien kan er een vermindering worden toegepast op de gerapporteerde
intrinsieke waarde wanneer dit passend wordt geacht.

Voor de toepassing van deze definitie zal de Intrinsieke Waarde verwijzen naar de laatste “Intrinsieke
Waarde” gepubliceerd door de Emittent en gebaseerd worden op de laatste geauditeerde
geconsolideerde cijfers. Als de Emittent nalaat om de geauditeerde cijfers van de Intrinsieke Waarde
te publiceren, zullen de Obligatiehouders het recht hebben om de berekening en de audit te vragen
van dergelijke Intrinsieke Waarde die op dat moment had moeten worden gepubliceerd.
(ii)

Kennisgeving van een Belangrijke Herstructurering
Binnen tien Werkdagen na het plaatsvinden van een Belangrijke Herstructurering of de beslissing van
het bevoegde orgaan van de Emittent of de relevante Voornaamste Dochteronderneming om over te
gaan tot een Belangrijke Herstructurering, indien dit eerder plaatsvindt, zal de Emittent de
Obligatiehouders hiervan op de hoogte brengen overeenkomstig Voorwaarde 11 (Kennisgevingen)
(een “Kennisgeving van Belangrijke Herstructurering”). De Kennisgeving van Belangrijke
Herstructurering zal een verklaring bevatten die de Obligatiehouders informeert over hun recht om
hun rechten uit te oefenen om de terugbetaling van hun Obligaties te eisen overeenkomstig
Voorwaarde 5(c)(i).
De Kennisgeving van Belangrijke Herstructurering vermeldt ook:
(a)

voor zover wettelijk toegestaan, al het informatiemateriaal voor de Obligatiehouders met
betrekking tot de Belangrijke Herstructurering;

(b)

de laatste dag van de Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering;

(c)

de Put-datum bij Belangrijke Herstructurering; en

(d)

het Put-aflossingsbedrag bij Belangrijke Herstructurering; en

Het is de Agent niet verplicht om te controleren of stappen te ondernemen om na te gaan of er zich
een Belangrijke Herstructurering of een gebeurtenis heeft voorgedaan die tot een Belangrijke
Herstructurering zou kunnen leiden, en hij zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn tegenover
de Obligatiehouders of enige andere persoon voor enig verlies dat het gevolg is van het nalaten om dit
te doen.
(d)

Aankoop
Onder voorbehoud van de vereisten (indien van toepassing) van enige effectenbeurs waarop de Obligaties
kunnen worden toegelaten tot notering en verhandeling op het relevante tijdstip en onder voorbehoud van de
naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, kan de Emittent of een van zijn dochterondernemingen te
allen tijde Obligaties kopen op de open markt of anderszins aan elke prijs.

(e)

Annulering
Alle Obligaties die worden afgelost zullen worden geannuleerd en kunnen niet opnieuw worden uitgegeven
of doorverkocht. Obligaties die door de Emittent of een van zijn dochterondernemingen zijn gekocht, kunnen
worden aangehouden of doorverkocht naar keuze van de Emittent of de betrokken dochteronderneming, of
worden geannuleerd.
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6

Betalingen
(a)

Betaalmethode
Onverminderd de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, zullen alle betalingen van
hoofdsom of rente met betrekking tot de Obligaties plaatsvinden via de Agent en het NBB Clearingsysteem
in overeenstemming met de Reglementering van het NBB Clearingsysteem. De betalingsverplichtingen van
de Emittent onder de Obligaties zullen worden vervuld door betaling aan de NBB voor elk aldus betaald
bedrag. Elke betaling met betrekking tot de Obligaties krachtens deze Voorwaarde 6(a) zal worden gedaan
door overschrijving op een door de begunstigde aangehouden eurorekening bij een bank in een stad waar
banken toegang hebben tot het TARGET-systeem.

(b)

Betalingen onderworpen aan wetgeving
Alle betalingen zijn in alle gevallen onderworpen aan de toepasselijke fiscale of andere wetten en
voorschriften op de plaats van betaling, maar onverminderd de bepalingen van Voorwaarde 7 (Belasting). Er
worden geen commissies of kosten aan de Obligatiehouders in rekening gebracht voor dergelijke betalingen.

(c)

Betalingen op Werkdagen
Als een betaaldatum met betrekking tot de Obligaties geen Werkdag is, heeft de houder geen recht op betaling
tot de volgende Werkdag, noch op enige rente of andere som met betrekking tot een dergelijke uitgestelde of
verwachte betaling. Voor de berekening van het rentebedrag verschuldigd onder de Obligaties, zal de
Interestbetalingsdatum niet worden aangepast.

(d)

Geen kosten
De Agent zal een Obligatiehouder geen kosten of provisies in rekening brengen of opleggen met betrekking
tot enige betaling met betrekking tot de Obligaties, onverminderd de kosten die door de Agent in een andere
hoedanigheid kunnen worden aangerekend of enige dergelijke kosten of vergoedingen die mogelijk in
rekening worden gebracht door andere financiële tussenpersonen.

(e)

Fracties
Wanneer betalingen worden gedaan aan Obligatiehouders, als de relevante betaling niet een bedrag is dat een
geheel veelvoud is van de kleinste eenheid van de relevante valuta waarin een dergelijke betaling moet
worden gedaan, wordt deze betaling naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid.

7

Belasting
Alle betalingen van hoofdsom en rente door of namens de Emittent met betrekking tot de Obligaties zullen vrij en
bevrijd zijn van, en zonder inhouding of aftrek van, enige belastingen, rechten, heffingen, aanslagen of
overheidslasten van welke aard dan ook, die worden opgelegd, geheven, geïnd, of ingehouden door of binnen het
Koninkrijk België of enige autoriteit door of binnen het Koninkrijk België die bevoegd is om belasting te heffen,
tenzij een dergelijke inhouding of aftrek door de wet is vereist. De Emittent hoeft geen aanvullende of verdere
bedragen te betalen met betrekking tot dergelijke aftrek of inhouding.

8

Wanprestaties
Indien een of meerdere van de onderstaande gebeurtenissen (elk een “Wanprestatie”) zich voordoet en voortduurt,
mag elke Obligatiehouder een schriftelijke kennisgeving richten aan de Emittent op diens maatschappelijke zetel
(met een kopie aan de Agent) dat dergelijke Obligatie onmiddellijk verschuldigd en terugbetaalbaar is aan de
hoofdsom vermeerderd met de eventuele aangegroeide interest op de datum van de betaling, zonder verdere
formaliteiten, tenzij dergelijke wanprestatie werd rechtgezet voor de ontvangst van dergelijke kennisgeving door de
Emittent (met een kopie aan de Agent):
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(i)

Niet-betaling: indien de Emittent nalaat enige verschuldigde hoofdsom of rente over de Obligaties te betalen
op het moment dat deze opeisbaar is en dit verzuim voortduurt gedurende een periode van vijf Werkdagen in
het geval van een hoofdsom en tien Werkdagen in het geval van rente; of

(ii)

Schending van andere verplichtingen: indien de Emittent nalaat om enige van zijn andere verplichtingen uit
hoofde van deze Voorwaarden, anders dan in relatie tot Voorwaarde 5(b)(iv), na te komen of uit te voeren
(behalve in het geval waarin de tekortkoming niet kan worden hersteld, wanneer geen voortzetting of
kennisgeving zoals hierna vermeld vereist zal zijn) de tekortkoming gedurende een periode van 20 werkdagen
blijft bestaan na de betekening door een Obligatiehouder van de Emittent (met kopie aan de Agent) van een
schriftelijke kennisgeving die vereist dat deze wordt verholpen; of

(iii)

Cross-default door de Emittent of Voornaamste Dochteronderneming: (a) elke andere bestaande of
toekomstige schuld voor of met betrekking tot gelden die zijn geleend of opgehaald door de Emittent of een
van zijn Voornaamste Dochterondernemingen, wordt vóór de vastgestelde looptijd opeisbaar als gevolg van
het optreden van een geval van wanprestatie (hoe dan ook beschreven), (b) een dergelijke schuld niet wordt
betaald op het moment dat deze verschuldigd is of, in voorkomend geval, binnen een toepasselijke
respijttermijn, of binnen vijf Werkdagen nadat deze opeisbaar is geworden als een langere respijttermijn van
toepassing is of (c) de Emittent of enige andere van zijn Voornaamste Dochterondernemingen niet betaalt
wanneer deze verschuldigd is of, in voorkomend geval, binnen een toepasselijke respijttermijn of binnen vijf
Werkdagen als een langere respijttermijn niet van toepassing is, elk bedrag dat door hem verschuldigd is onder
enige huidige of toekomstige garantie voor, of vrijwaring met betrekking tot, geleende of gerealiseerde gelden,
op voorwaarde dat het totale bedrag van de desbetreffende schulden, garanties en vergoedingen ten aanzien
waarvan een of meer van de hierboven in deze paragraaf genoemde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden,
gelijk is aan of hoger is dan EUR 25.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta of valuta’s),
hetzij individueel, hetzij in totaal; of

(iv)

Insolventie: (a) de Emittent of een van zijn Voornaamste Dochterondernemingen insolvent wordt of failliet
wordt verklaard of niet in staat is om zijn schulden te betalen op het moment dat deze opeisbaar worden, op
voorwaarde dat, onverminderd het voorgaande, in geval van een faillissement, liquidatie of reorganisatie door
een schuldeiser tegen de Emittent of een van zijn Voornaamste Dochterondernemingen, een dergelijke
indiening alleen zal resulteren in een Wanprestatie indien een dergelijke aanvraag niet binnen 45 Werkdagen
wordt afgewezen, (b) een insolventiebeheerder (inclusief een curator en een gerechtsmandataris of
ondernemingsbemiddelaar op grond van boek XX van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht) of een
vereffenaar van de Emittent of één van zijn Voornaamste Dochterondernemingen wordt aangesteld (of een
aanvraag voor een dergelijke aanstelling wordt ingediend), anders dan in de context van een liquidatie of
reorganisatie van een solvabele Voornaamste Dochteronderneming of (c) de Emittent of één van zijn
Voornaamste Dochterondernemingen actie onderneemt voor een aanpassing of uitstel van een van zijn
verplichtingen of een algemene overdracht maakt of een regeling of akkoord overeenkomt met of ten behoeve
van zijn schuldeisers of verklaart een moratorium op één van zijn door hem verstrekte schulden, op
voorwaarde dat de onder (a) tot (c) bedoelde gebeurtenissen met betrekking tot een Voornaamste
Dochteronderneming een wezenlijk nadelig effect heeft (of redelijkerwijs zal hebben) op het vermogen van
de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen of uit te voeren; of

(v)

Vereffening: een order wordt geplaatst of een effectief besluit wordt genomen voor de vereffening, liquidatie
of ontbinding van de Emittent of één van zijn Voornaamste Dochterondernemingen, anders dan een liquidatie
of reorganisatie van een solvabele Voornaamste Dochterondernemingen waarbij een dergelijke order of besluit
met betrekking tot een Voornaamste Dochteronderneming een wezenlijk nadelig effect heeft (of redelijkerwijs
zal hebben) op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen of uit
te voeren; of

(vi)

Beslag op eigendom: een bezwarings-, beslagleggings-, executie- of andere procedure wordt bevolen of
afgedwongen op of tegen het gehele of een substantieel deel van het eigendom van de Emittent of een
Voornaamste Dochteronderneming, tenzij (behalve in het geval dat het bezit van het gehele of een substantieel
deel van het vermogen van de Emittent of een Voornaamste Dochterondernemingen wordt genomen en
dergelijke bezwarings-, beslagleggings-, executie- of andere procedure met betrekking tot een Voornaamste
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Dochteronderneming een wezenlijk nadelig effect heeft (of redelijkerwijs zal hebben) op het vermogen van
de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen of uit te voeren) ze wordt weggenomen,
opgeheven of uitbetaald binnen 45 Werkdagen nadat ze is bevolen; of
(vii)

Afgedwongen Zekerheidsstelling: elke hypotheek, last, pandrecht, retentierecht of andere last, huidig of
toekomstig, gecreëerd of aangenomen door de Emittent of enige Voornaamste Dochteronderneming met
betrekking tot het gehele of een wezenlijk deel van het eigendom of het vermogen van de Emittent of enige
Voornaamste Dochteronderneming wordt uitvoerbaar en elke stap wordt gezet om het uit te voeren (inclusief
het in bezit nemen door of de aanstelling van een curator, beheerder of een andere soortgelijke persoon), tenzij
het bedrag dat is gedekt door een dergelijke zekerheidsstelling dat het voorwerp uitmaakt van de afdwinging
in totaal niet groter is dan EUR 25.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta of valuta’s), op
voorwaarde dat (a) dergelijke maatregelen om dergelijke zekerheidsstellingen af te dwingen niet binnen 45
Werkdagen worden gezuiverd of ingetrokken en (b) een dergelijke procedure voor de afdwinging van de
zekerheid met betrekking tot een Voornaamste Dochteronderneming een wezenlijk nadelig effect heeft (of
redelijkerwijs zal hebben) op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te
komen of uit te voeren; of

(viii) Analoge gebeurtenis: enige gebeurtenis doet zich voor die volgens het recht van het land van vestiging van de
Emittent of die van een Voornaamste Dochteronderneming een analoog effect heeft op een van de
gebeurtenissen waarnaar wordt verwezen in paragrafen (iv) en (vii) hierboven; of

9

(ix)

Onwettigheid: het is of zal onwettig worden voor de Emittent om enige van zijn verplichtingen uit hoofde van
of met betrekking tot de Obligaties na te komen of uit te voeren; of

(x)

Schrapping van de notering: de notering van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussel wordt ingetrokken of opgeschort voor een periode van minstens vijftien opeenvolgende Werkdagen
als gevolg van een tekortkoming door de Emittent, tenzij de Emittent de notering van de Obligaties verkrijgt
op een andere gereguleerde markt in de Europese Economische Ruimte uiterlijk op de laatste dag van deze
periode van vijftien Werkdagen.

Verjaring
Vorderingen tegen de Emittent tot betaling met betrekking tot de hoofdsom en rente op de Obligaties zullen verjaren
en vervallen, tenzij ze worden ingesteld binnen een periode van tien jaar in het geval van de hoofdsom en vijf jaar
in het geval van rente vanaf de toepasselijke Relevante Datum met betrekking tot dergelijke betaling.
In deze Voorwaarde 9:
“Relevante Datum” betekent, met betrekking tot een Obligatie, al naargelang wat de laatste is van (i) de datum
waarop de betaling voor het eerst verschuldigd wordt en (ii) indien een bepaald bedrag van het te betalen geld
onrechtmatig wordt achtergehouden of geweigerd, de datum waarop de volledige betaling van het uitstaande bedrag
is gedaan of (indien eerder) de datum waarop de Emittent de Obligatiehouders naar behoren op de hoogte heeft
gesteld in overeenstemming met Voorwaarde 11 (Kennisgevingen) dat een dergelijke betaling zal plaatsvinden, op
voorwaarde dat een dergelijke betaling wordt uitgevoerd zoals voorzien in deze Voorwaarden.

10

Vergaderingen van Obligatiehouders, Wijziging en Afstand
(a)

Vergaderingen van Obligatiehouders
(i)

Behoudens paragraaf (ii) hieronder, zullen alle vergaderingen van Obligatiehouders van een Serie van
Obligaties worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen over vergaderingen van
Obligatiehouders uiteengezet in Bijlage 1 (Bepalingen betreffende vergaderingen van
Obligatiehouders) bij deze Voorwaarden (de “Bepalingen inzake Vergaderingen”). Vergaderingen
van Obligatiehouders van een Serie van Obligaties kunnen worden bijeengeroepen om
aangelegenheden in verband met de relevante Serie van Obligaties te overwegen, inclusief de
wijziging of afstand van de Obligaties of enige van de Voorwaarden die van toepassing zijn op de
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relevante Serie van Obligaties. Om twijfel te voorkomen, is elke wijziging of afstand van de Obligaties
of de Voorwaarden die van toepassing zijn op de Obligaties altijd onderworpen aan de toestemming
van de Emittent.
Een vergadering van Obligatiehouders van een Serie van Obligaties kan bijeen worden geroepen door
de Emittent en zal worden bijeengeroepen door de Emittent op schriftelijk verzoek van
Obligatiehouders van de relevante Serie van Obligaties die niet minder dan een vijfde van het totaal
nominaal bedrag van de uitstaande Obligaties houden van dergelijke Serie van Obligaties.
Elke wijziging of afstand van de Obligaties of de Voorwaarden van een Serie van Obligaties
voorgesteld door de Emittent kan worden gedaan indien goedgekeurd door een Buitengewoon Besluit.
Een “Buitengewoon Besluit” betekent een besluit dat is genomen op een vergadering van
Obligatiehouders van de relevante Serie van Obligaties, naar behoren bijeengeroepen en gehouden in
overeenstemming met deze Voorwaarden en de Bepalingen inzake Vergaderingen met een
meerderheid van ten minste 75 procent van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande echter dat
een dergelijk voorstel (i) om de vervaldata of terugkoop van de Obligaties of datum voor de betaling
van rente of rentebedragen te wijzigen, (ii) om in te stemmen met een verlenging van een
interestperiode, een verlaging van de toepasselijke rentevoet of een wijziging van de voorwaarden die
van toepassing zijn op de betaling van rente; (iii) om in te stemmen met een vermindering van het
nominaal bedrag van de Obligaties of een wijziging van de voorwaarden waaronder een terugkoop,
omwisseling of dergelijke kan plaatsvinden, (iv) om de methode voor de berekening van het bedrag
van enige betaling met betrekking tot de Obligaties of de datum voor een dergelijke betaling te
wijzigen in omstandigheden waarin de Voorwaarden niet voorzien, (v) om de valuta van betaling van
de Obligaties te wijzigen, (vi) om de bepalingen betreffende het quorum te wijzigen die vereist zijn
op een vergadering van Obligatiehouders of de meerderheid die vereist is om een Buitengewoon
Besluit te nemen of (vii) om dit voorbehoud te wijzigen, alleen kan worden goedgekeurd door een
Buitengewoon Besluit, genomen tijdens een vergadering van Obligatiehouders van de relevante Serie
van Obligaties waarbij één of meer personen die houder zijn of vertegenwoordiger zijn van niet minder
dan 75% of, tijdens een verdaagde vergadering, 25 procent van de totale hoofdsom van de uitstaande
Obligaties van de relevante Serie een quorum vormen.
Besluiten die correct zijn aangenomen door een vergadering van Obligatiehouders van de relevante
Serie van Obligaties in overeenstemming met deze bepalingen, zijn bindend voor alle
Obligatiehouders van de relevante Obligaties, ongeacht of zij al dan niet aanwezig zijn op de
vergadering en ongeacht of zij al dan niet vóór stemden voor een dergelijk besluit.
De Bepalingen inzake Vergaderingen bepalen verder dat, zolang de Obligaties in gedematerialiseerde
vorm zijn en vereffend worden via het NBB Clearingsysteem, met betrekking tot enige
aangelegenheden voorgesteld door de Emittent, de Emittent het recht heeft, daar waar de voorwaarden
van het besluit voorgesteld door de Emittent aan de Obligatiehouders van een Serie van Obligaties via
de relevante clearingsystemen, zoals voorzien in de Bepalingen inzake Vergaderingen, om te
vertrouwen op de goedkeuring van een dergelijk besluit dat wordt gegeven door middel van
elektronische instemmingen gegeven door middel van systemen voor elektronische communicatie van
de relevante clearingsystemen, door of namens de houders van niet minder dan 75 procent in
hoofdsom van de uitstaande Obligaties van de betreffende Serie. Voor zover niet om een dergelijke
elektronische instemming wordt gevraagd, bepalen de Bepalingen inzake Vergaderingen dat, indien
goedgekeurd door de Emittent en voor zover toegestaan door de Belgische wetgeving, een schriftelijke
ondertekening door of namens Obligatiehouders van niet minder dan 75 procent van het totale
nominaal bedrag van de uitstaande Obligaties van de relevante Serie voor alle doeleinden even geldig
en effectief zal zijn als een Buitengewoon Besluit aangenomen op een vergadering van
Obligatiehouders van de relevante Series, naar behoren bijeengeroepen en gehouden, op voorwaarde
dat de voorwaarden van het voorgestelde besluit voorafgaand aan die Obligatiehouders van de
relevante Serie van Obligaties zijn aangemeld via de relevante afwikkelingssystemen. Een dergelijk

60

schriftelijk besluit kan zijn opgenomen in één document of in meerdere documenten in dezelfde vorm,
elk ondertekend door of namens één of meer Obligatiehouders.
(ii)

(b)

Zolang er niet kan worden afgeweken van de relevante bepalingen met betrekking tot de
vergaderingen van Obligatiehouders van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 (het
“Bestaand Wetboek”), waarbij een bepaling in de Bepalingen inzake Vergaderingenin strijd zou zijn
met de relevante bepalingen van het Bestaand Wetboek, zijn de verplichte bepalingen van het Bestaand
Wetboek van toepassing.

Wijziging en afstand
De Agent kan, zonder de toestemming van de Obligatiehouders, instemmen met elke wijziging van, enige
verklaring van afstand of machtiging voor een schending of voorgestelde schending van of niet-naleving van
de Agentschapsovereenkomst, de Clearing Services Overeenkomst, de Obligaties of deze Voorwaarden,
hetzij (i) indien redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat dit de belangen van de betreffende
Obligatiehouders wezenlijk zou schaden of (ii) die naar het oordeel van de Agent van formele, minder
belangrijke of technische aard is of (iii) is gedaan om een kennelijke fout te corrigeren of (iv) om te voldoen
aan dwingende wettelijke bepalingen.

11

Kennisgevingen
Kennisgevingen aan de Obligatiehouders zijn geldig indien (i) geleverd door of namens de Emittent via het NBB
Clearingsysteem voor communicatie aan deelnemers van het NBB Clearingsysteem en (ii) gepubliceerd op zijn
website (www.gimv.com). Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de laatste dag van (i) zeven
dagen na levering aan het NBB Clearingsysteem en (ii) de publicatie op zijn website.
De Emittent zal er verder voor zorgen dat alle kennisgevingen naar behoren worden gepubliceerd op een manier die
in overeenstemming is met de regels en voorschriften van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en op
elke beurs of andere relevante autoriteit waarop de Obligaties zijn genoteerd. Een dergelijke kennisgeving wordt
geacht te zijn gegeven op de datum van deze publicatie of, indien vereist in meer dan één krant of op meer dan één
manier, op de datum van de eerste dergelijke publicatie in alle vereiste kranten of in elke gewenste manier.

12

Verdere uitgiftes
De Emittent kan van tijd tot tijd zonder de toestemming van de Obligatiehouders nieuwe series van obligaties creëren
en uitgeven die dezelfde voorwaarden en bepalingen hebben als de Obligaties in alle opzichten, of in alle opzichten
met uitzondering van de eerste betaling van rente op deze obligaties, zodat dergelijke verdere uitgifte wordt
geconsolideerd en een enkele Serie met de openstaande obligaties van een serie (inclusief de Obligaties) vormt of
op voorwaarden die de Emittent op het moment van uitgifte kan bepalen. Verwijzingen in deze Voorwaarden naar
de Obligaties omvatten (tenzij de context anders vereist) alle andere obligaties uitgegeven onder deze Voorwaarde 12
en vormen één enkele serie met de Obligaties.

13

Toepasselijk recht
(a)

Toepasselijk Recht
De Obligaties en alle niet-contractuele verplichtingen in verband met de Obligaties worden beheerst door en
zullen worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

(b)

Bevoegdheid
De rechtbanken van Antwerpen (België) zijn exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot de
Obligaties en alle niet-contractuele verplichtingen in verband met de Obligaties te beslechten. Aldus kunnen
alle niet-contractuele verplichtingen die ontstaan uit of verband houden met de Obligaties (“Procedures”)
voor deze rechtbanken worden gebracht. Deze bepaling is ten voordele van elke van de Obligatiehouders en
vormt geen beperking op het recht van de Obligatiehouders om wettelijke acties te ondernemen voor de
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rechtbanken die zijn aangeduid overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk
Wetboek.
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Bijlage 1
Bepalingen betreffende vergaderingen van Obligatiehouders
Interpretatie
1

In deze Bijlage:
1.1

verwijzingen naar een “vergadering” zijn naar een vergadering van Obligatiehouders van een enkele Serie
van Obligaties en omvatten, tenzij de context anders vereist, verdaging;

1.2

verwijzingen naar “Obligaties” en “Obligatiehouders” hebben alleen betrekking op de relevante Serie van
Obligaties ten aanzien waarvan een vergadering is of zal worden gehouden en naar de houders van die Serie
van Obligaties, respectievelijk;

1.3

“Agent” betekent een houder van een Stemcertificaat of een gevolmachtigde voor of vertegenwoordiger van
een Obligatiehouder;

1.4

“Gegroepeerde Steminstructie” betekent een document uitgegeven door een Erkende Rekeninghouder of
het NBB Clearingsysteem in overeenstemming met paragraaf 8;

1.5

“Elektronische Instemming” heeft de betekenis zoals uiteengezet in paragraaf 30.1;

1.6

“Buitengewoon Besluit” betekent een besluit aangenomen (a) op een vergadering van Obligatiehouders naar
behoren bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met deze Bijlage 1 (Bepalingen betreffende
vergaderingen van Obligatiehouders) met een meerderheid van ten minste 75 procent van de uitgebrachte
stemmen, (b) door een Schriftelijk Besluit of (c) door Elektronische Instemming;

1.7

“NBB Clearingsysteem” betekent het effectenafwikkelingssysteem dat wordt beheerd door de NBB of een
opvolger daarvan;

1.8

“Gewoon Besluit” betekent een besluit met betrekking tot een van de in lid 4 genoemde aangelegenheden
en aangenomen of voorgesteld om te worden aangenomen met een meerderheid van ten minste 50 procent
van de uitgebrachte stemmen;

1.9

“Erkende Rekeninghouder” betekent een entiteit erkend als rekeninghouder in overeenstemming met het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen waarmee een Obligatiehouder Obligaties aanhoudt op een
effectenrekening;

1.10

“Stemcertificaat” betekent een certificaat uitgegeven door een Erkende Rekeninghouder of het NBB
Clearingsysteem in overeenstemming met paragraaf 7;

1.11

“Schriftelijk Besluit” betekent een schriftelijk besluit ondertekend door de houders van niet minder dan 75
procent van de hoofdsom van de uitstaande Obligaties; en

1.12

verwijzingen naar personen die een deel van de Obligaties vertegenwoordigen zijn naar Obligatiehouders,
gevolmachtigden of vertegenwoordigers van dergelijke Obligatiehouders die in totaal ten minste het deel aan
nominaal bedrag van de Obligaties dat momenteel uitstaat, bezitten of vertegenwoordigen.

Algemeen
2

Alle vergaderingen van Obligatiehouders zullen worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen
uiteengezet in deze Bijlage.
2.1

Zolang er niet kan worden afgeweken van de relevante bepalingen met betrekking tot de vergaderingen van
Obligatiehouders van het Belgisch wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 (het “Bestaand
Wetboek”), zijn, indien enige bepaling van deze Bijlage in strijd zou zijn met de relevante bepalingen van
het Bestaand Wetboek, de verplichte bepalingen van het Bestaand Wetboek van toepassing.

2.2

Indien een van de bepalingen van deze Bijlage onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen
invloed op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Bijlage.
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Buitengewoon Besluit
3

Een vergadering zal, met inachtneming van de Voorwaarden en (behalve in het geval van subparagraaf 3.5) slechts
met toestemming van de Emittent en onverminderd de bevoegdheden die door deze Bijlage aan andere personen
zijn verleend, bevoegd zijn bij Buitengewoon Besluit
3.1

elk voorstel van de Emittent te bekrachtigen voor enige wijziging, opheffing, wijziging of compromis van,
of regeling met betrekking tot, de rechten van de Obligatiehouders tegen de Emittent (anders dan in
overeenstemming met de Voorwaarden of overeenkomstig het toepasselijk recht);

3.2

in te stemmen met enige wijziging van deze Bijlage of de Obligaties voorgesteld door de Emittent of de
Agent;

3.3

iemand te machtigen om zich te verenigen en alles te doen wat nodig is om een Buitengewoon Besluit uit te
voeren en in werking te stellen;

3.4

om enige autoriteit, richting of bekrachtiging te geven die door een Buitengewoon Besluit moet worden
gegeven;

3.5

om personen (al dan niet Obligatiehouders) aan te stellen als een comité of comités om de belangen van de
Obligatiehouders te vertegenwoordigen en hun bevoegdheden te verlenen (of bevoegdheden die de
Obligatiehouders zelf zouden kunnen uitoefenen bij Buitengewoon Besluit);

3.6

de substitutie goed te keuren van een entiteit voor de Emittent (of een eerdere vervanger) als
hoofdschuldenaar onder de Obligaties of om de uitwisseling of vervanging van de Obligaties in aandelen,
obligaties of andere verplichtingen of effecten van de Emittent of een andere persoon goed te keuren, in elk
geval in omstandigheden waarin niet is voorzien in de Voorwaarden of in toepasselijke wetgeving; en

3.7

eventuele zekerheidsstellingen te aanvaarden die zijn gevestigd ten gunste van de Obligatiehouders of een
wijziging van de aard of omvang van bestaande zekerheidsstellingen of een wijziging van de mechanismen
van het vrijgeven van bestaande zekerheidsstellingen;
op voorwaarde dat de bijzondere quorumbepalingen in paragraaf 18 van toepassing zijn op een Buitengewoon
Besluit (een “speciaal quorumbesluit”) voor de toepassing van de subparagraaf 3.6 of met het oog op het
aanbrengen van een wijziging van de Voorwaarden, de Obligaties of deze Bijlage met het effect (anders dan
in overeenstemming met de Voorwaarden of ingevolge toepasselijk recht):
(i)

om de verval- of terugbetalingsdata van de Obligaties of datum voor de betaling van rente of
rentebedragen te wijzigen;

(ii)

om in te stemmen met een verlenging van een interestperiode, een verlaging van de toepasselijke
rentevoet of een wijziging van de voorwaarden die van toepassing zijn op de betaling van rente;

(iii)

om in te stemmen met een vermindering van het nominaal bedrag van de Obligaties of een wijziging
van de voorwaarden waaronder een terugbetaling, vervanging of wijziging kan worden gedaan;

(iv)

om de berekeningswijze van het bedrag van enige betaling met betrekking tot de Obligaties of de
datum voor een dergelijke betaling te wijzigen in omstandigheden die niet in de Voorwaarden zijn
voorzien;

(v)

om de valuta van betaling van de Obligaties te wijzigen;

(vi)

om de bepalingen betreffende het quorum te wijzigen die vereist zijn bij een vergadering van
Obligatiehouders of de meerderheid die vereist is om een Buitengewoon Besluit te nemen; of

(vii)

om dit voorbehoud te wijzigen.

Gewoon Besluit
4

Niettegenstaande één van de voorgaande en onverminderd de bevoegdheden die anderszins door deze Bijlage aan
andere personen zijn toegekend, heeft een vergadering van Obligatiehouders de bevoegdheid om door Gewoon
Besluit:
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4.1

in te stemmen met elke beslissing om bewarende maatregelen te nemen in het algemeen belang van de
Obligatiehouders;

4.2

in te stemmen met de aanstelling van een vertegenwoordiger om een Gewoon Besluit te implementeren; of

4.3

in te stemmen met andere beslissingen waarvoor geen Buitengewoon Besluit vereist is.

Elke wijziging of afstand van één van de Voorwaarden is altijd onderworpen aan de toestemming van de Emittent.

Een vergadering bijwonen
5

De Emittent kan op elk moment een vergadering beleggen. Een vergadering wordt door de Emittent bijeengeroepen
op schriftelijk verzoek van Obligatiehouders die voor ten minste 20 procent aan hoofdsom van de Obligaties die op
dit moment uitstaan in bezit zijn. Elke vergadering zal worden gehouden op een tijd en plaats die is goedgekeurd
door de Agent.

6

Bijeenroeping van kennisgevingen voor vergaderingen van Obligatiehouders zal aan de Obligatiehouders worden
gegeven in overeenstemming met Voorwaarde 11 (Kennisgevingen) niet minder dan vijftien dagen voorafgaand aan
de betreffende vergadering. De kennisgeving vermeldt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering en de aard
van de voorstellen die moeten worden gedaan, en legt uit hoe Obligatiehouders gevolmachtigden of
vertegenwoordigers kunnen benoemen, stemcertificaten kunnen verkrijgen en gebruik kunnen maken van
Steminstructies en de details van de toepasselijke tijdslimieten.

Regelingen om te stemmen
7

Een Stemcertificaat moet:
7.1

worden uitgegeven door een Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem;

7.2

vermelden dat op de datum daarvan (i) de Obligaties (andere dan Obligaties waarvoor een Gegroepeerde
Steminstructie is uitgegeven die uitstaand is met betrekking tot de vergadering gespecificeerd in dergelijk
Stembewijs en enige dergelijke verdaagde vergadering) van een bepaald uitstaand bedrag aan uitstaande
hoofdsom (ten genoegen van zulke Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem) in zijn opdracht
of onder zijn controle en geblokkeerd door hem en (ii) dat geen van deze Obligaties ophoudt te worden
aangehouden en geblokkeerd tot de eerste van de vergadering die plaatsvindt:

7.3

8

7.2.1

de sluiting van de vergadering gespecificeerd in een dergelijk certificaat of, indien van toepassing, een
dergelijke verdaagde vergadering; en

7.2.2

de overdracht van het Stemcertificaat aan de Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem
die hetzelfde heeft uitgegeven; en

verder bepalen dat tot de vrijgave van de daardoor vertegenwoordigde Obligaties de houder van een dergelijk
certificaat gerechtigd is om deel te nemen aan en te stemmen op een dergelijke vergadering en elke dergelijke
verdaagde vergadering met betrekking tot de Obligaties die worden vertegenwoordigd door een dergelijk
certificaat.

Een Gegroepeerde Steminstructie moet:
8.1

worden uitgegeven door een Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem;

8.2

verklaren dat de Obligaties (andere dan Obligaties waarvoor een Stemcertificaat is uitgegeven en uitstaat met
betrekking tot de vergadering die is gespecificeerd in een dergelijke Gegroepeerde Steminstructie en een
dergelijke verdaagde vergadering) van een bepaald hoofdbedrag uitstaand waren (tot tevredenheid van een
dergelijke Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem), zijn aangehouden in zijn opdracht of
onder zijn controle en door hem zijn geblokkeerd en dat dergelijke Obligaties niet langer zo worden
aangehouden en geblokkeerd totdat de eerste optreedt:
8.2.1

de sluiting van de vergadering gespecificeerd in een dergelijk document of, indien van toepassing, een
dergelijke verdaagde vergadering; en
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8.2.2

de kennisgeving door de Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem aan de Emittent,
waarin wordt gesteld dat bepaalde van dergelijke Obligaties niet langer bij de Emittent worden
gehouden of onder zijn controle staan en worden geblokkeerd en waarin de noodzakelijke wijziging
van de Gegroepeerde Steminstructie uiteen wordt gezet;

8.3

verklaren dat elke houder van dergelijke Obligaties die de Erkende Rekeninghouder of het NBB
Clearingsysteem heeft opgedragen dat de stem(men) die toe te schrijven is/zijn aan de Obligatie(s) die aldus
worden gehouden en geblokkeerd, op een bepaalde manier moet(en) worden uitgebracht met betrekking tot
de besluit(en) die zal (zullen) worden voorgelegd aan dergelijke vergadering of dergelijke verdaagde
vergadering, en dat al deze instructies niet kunnen worden herroepen of gewijzigd tijdens de periode die
begint 48 uur voor het tijdstip waarvoor dergelijke vergadering of dergelijke verdaagde vergadering wordt
bijeengeroepen en eindigt bij de afsluiting of verdaging ervan;

8.4

de hoofdsom van de aldus aangehouden en geblokkeerde Obligaties vermelden, waarbij met betrekking tot
elk besluit onderscheid wordt gemaakt tussen (i) de Obligaties waarvoor, zoals hierboven vermeld, instructies
zijn gegeven dat de stemmen die daaraan kunnen worden toegerekend, (ii) de Obligaties waarvoor instructies
zijn gegeven dat de stemmen die daaraan kunnen worden toegerekend, tegen het besluit moeten worden
uitgebracht en (iii) de Obligaties waarvoor instructies zijn gegeven om zich van stemming te onthouden; en
(iii) de Obligaties waarvoor een steminstructie is gegeven; en

8.5

één of meer personen (elk hierna een “gevolmachtigde” genoemd) aanstellen als bevoegd en belast met het
uitbrengen van de aan de Obligaties toegeschreven stemmen in overeenstemming met 8.4 in de
bovenvermelde instructies zoals uiteengezet in dat document.

9

Indien een Obligatiehouder wenst dat de aan hem toe te schrijven stemmen worden opgenomen in een Gegroepeerde
Steminstructie voor een vergadering, moet hij dergelijke Obligaties voor dat doel ten minste 48 uur vóór het voor de
vergadering vastgestelde tijdstip blokkeren bij een bank of andere bewaarder die daartoe door de Agent is aangesteld.
De Agent of een dergelijke bank of andere bewaarder geeft vervolgens een Gegroepeerde Steminstructie uit met
betrekking tot de stemmen die kunnen worden toegeschreven aan alle aldus geblokkeerde Obligaties.

10

Er mogen geen stemmen geldig worden uitgebracht tijdens een vergadering, tenzij in overeenstemming met een
stemcertificaat of een Gegroepeerde Steminstructie stemmen.

11

De gevolmachtigde die is aangewezen voor doeleinden van de Gegroepeerde Steminstructie of het Stemcertificaat
hoeft geen Obligatiehouder te zijn.

12

Stemmen kunnen alleen geldig worden uitgebracht in overeenstemming met Stemcertificaten en Gegroepeerde
Steminstructies met betrekking tot Obligaties die in opdracht of onder de controle zijn aangehouden en geblokkeerd
door een Erkende Rekeninghouder of het NBB Clearingsysteem en die zijn neergelegd bij de maatschappelijke zetel
van de Emittent niet minder dan 48 uur vóór het tijdstip waarop de vergadering waarop de relevante steminstructies
en Gegroepeerde Steminstructie betrekking hebben, is bijeengeroepen of opgeroepen. Het Stemcertificaat en de
Gegroepeerde Steminstructie zijn geldig zolang de relevante Obligaties zo worden aangehouden en geblokkeerd.
Gedurende de geldigheid daarvan, zal de houder van een dergelijk Stemcertificaat of (in voorkomend geval) de
volmachten genoemd in een dergelijke Gegroepeerde Steminstructie, voor alle doeleinden in verband met de
relevante vergadering, worden beschouwd als de houder van de Obligaties waarop zo’n Stemcertificaat of
Gegroepeerde Steminstructie betrekking heeft.

13

Bij het in gebreke blijven van een neerlegging, zal de Gegroepeerde Steminstructie of het Stemcertificaat niet als
geldig worden behandeld, tenzij de voorzitter van de vergadering anders besluit voordat de vergadering of de
verdaagde vergadering tot de orde overgaat.

14

Een vennootschap die houder is van een Obligatie kan, door aflevering van ten minste 48 uur voor het vastgestelde
tijdstip van een vergadering aan een bank of een andere bewaarder die door de Agent is aangesteld voor dat doel een
gewaarmerkt afschrift van een besluit van zijn bestuurders of een ander bestuursorgaan of een ander certificaat
waaruit blijkt dat hij daartoe gemachtigd (met, in elk geval, indien het niet in het Engels is, een vertaling in het
Engels), eenieder machtigen om in verband met die vergadering op te treden als zijn vertegenwoordiger (een
“vertegenwoordiger”).
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Voorzitter
15

De voorzitter van een vergadering is een persoon die de Emittent schriftelijk kan voordragen, maar als een dergelijke
voordracht niet wordt gedaan of als de persoon die is voorgedragen niet aanwezig is binnen 15 minuten na de tijd
die voor de vergadering is vastgesteld, zullen de Obligatiehouders of agenten die aanwezig zijn, er één uit hun
midden kiezen om voorzitter te zijn, bij gebreke waarvan de Emittent een voorzitter kan benoemen. De voorzitter
hoeft geen Obligatiehouder of agent te zijn. De voorzitter van een verdaagde vergadering hoeft niet dezelfde persoon
te zijn als de voorzitter van de oorspronkelijke vergadering.

Aanwezigheid
16

De volgende personen kunnen aanwezig zijn en spreken tijdens een vergadering van Obligatiehouders:
16.1

Obligatiehouders en hun respectievelijke agenten, financiële en juridische adviseurs;

16.2

de voorzitter en de secretaris van de vergadering; en

16.3

de Emittent en de Agent (via hun respectievelijke vertegenwoordigers) en hun respectievelijke financiële en
juridische adviseurs.

Niemand anders mag aanwezig zijn of spreken.

Quorum en verdaging
17

Geen zaken (behalve het kiezen van een voorzitter) zullen tijdens een vergadering worden afgehandeld tenzij een
quorum aanwezig is bij de start van de vergadering. Indien een quorum niet aanwezig is binnen 15 minuten vanaf
de oorspronkelijk vastgestelde tijd voor de vergadering, zal het, indien bijeengeroepen op de vordering van
Obligatiehouders, worden ontbonden. In alle andere gevallen wordt het verdaagd tot die datum, niet vroeger dan 14
of later dan 42 dagen, en op een tijd en plaats als de voorzitter kan beslissen. Indien het quorum niet aanwezig is
binnen 15 minuten na het tijdstip van een vergadering die aldus is verdaagd, wordt de vergadering ontbonden.

18

Een of meer Obligatiehouders of agenten die persoonlijk aanwezig zijn, zullen een quorum vormen:
18.1

in de gevallen gemarkeerd als “Geen minimum deel” in de onderstaande tabel, ongeacht het deel van de
Obligaties dat zij vertegenwoordigen;

18.2

in elk ander geval, alleen als ze het deel van de Obligaties vertegenwoordigen dat wordt weergegeven in de
onderstaande tabel.

Doel van de vergadering

19

Elke
vergadering
met
uitzondering
van
een
vergadering die eerder werd
onderbroken
door
het
ontbreken van een quorum

Vergadering eerder verdaagd
wegens het ontbreken van een
quorum

Vereist deel

Vereist deel

Aannemen van een speciaal
quorumbesluit

75 procent

25 procent

Aannemen van een Buitengewoon
Besluit

Een duidelijke meerderheid

Geen minimum deel

Aannemen van een Gewoon Besluit

10 procent

Geen minimum deel

De voorzitter kan, met instemming van (en zal indien geleid door) een vergadering, de vergadering van tijd tot tijd
en van plaats tot plaats verdagen. Alleen zaken die op de oorspronkelijke vergadering hadden kunnen worden
verhandeld, kunnen worden verhandeld op een vergadering die wordt verdaagd in overeenstemming met deze
paragraaf of paragraaf 17.
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20

Minstens tien dagen voor de vergadering van een vergadering die wordt verdaagd omdat het quorum niet aanwezig
is, wordt op dezelfde manier gegeven als voor een oorspronkelijke vergadering en die kennisgeving vermeldt het
quorum dat vereist is tijdens de verdaagde vergadering. Onverminderd het bovenstaande is het niet nodig om een
andere kennisgeving van een verdaagde algemene vergadering te geven.

Stemmen
21

Elke vraag die aan een vergadering wordt voorgelegd, zal worden beslist bij handopsteken, tenzij de voorzitter, de
Emittent of een of meer personen die 2 procent van de Obligaties vertegenwoordigen, (voor of tijdens de
bekendmaking van het resultaat van de handopsteken) een stemming eisen.

22

Tenzij een stemming wordt gevraagd, is een verklaring van de voorzitter dat een besluit al dan niet met goed gevolg
is aangenomen, een afdoende bewijs van het feit zonder bewijs van het aantal of het deel van de voor of tegen
uitgebrachte stemmen.

23

Indien een stemming wordt geëist, geschiedt deze op de wijze en (onder voorbehoud van het hierna bepaalde)
terstond of na de door de voorzitter voorgeschreven verdaging. Het resultaat van de stemming zal worden beschouwd
als het besluit van de vergadering waarop het werd geëist op de datum waarop het werd genomen. Een verzoek om
een stemming mag niet verhinderen dat de vergadering wordt voortgezet voor zaken, behalve voor de kwestie
waarop het verzoek op van toepassing was.

24

Een stemming over de verkiezing van een voorzitter of over een kwestie van verdaging wordt onmiddellijk
gehouden.

25

Bij handopsteken of een stemming heeft elke persoon één stem voor elk nominaal bedrag dat gelijk is aan de
minimale Gespecifieerde Denominatie van de Obligaties die op die manier zijn voorgelegd of vertegenwoordigd
door het Stemcertificaat dat op die manier is opgesteld of waarvoor hij een gevolmachtigde of vertegenwoordiger
is. Onverminderd de verplichtingen van gevolmachtigden, hoeft een persoon die recht heeft op meer dan één stem
deze niet allemaal te gebruiken of allemaal op dezelfde manier uit te brengen.

26

In geval van gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter zowel bij handopsteken als bij een stemming een beslissende
stem bovenop alle andere stemmen die hij heeft.

Effect en publicatie van een Buitengewoon Besluit en een Gewoon Besluit
27

Een Buitengewoon Besluit en een Gewoon Besluit zijn bindend voor alle Obligaties, al dan niet aanwezig op de
vergadering, en elk ervan is verplicht om er gevolg aan te geven. Het aannemen van een dergelijk besluit vormt het
sluitende bewijs dat de omstandigheden rechtvaardigen dat het wordt aangenomen. De Emittent zal binnen een
termijn van veertien dagen kennisgeving doen van de goedkeuring van een Gewoon Besluit of Buitengewoon Besluit
aan Obligatiehouders, maar als dit niet gebeurt, maakt dit het besluit niet ongeldig.

Notulen
28

Van elk besluit en procedure op elke vergadering zullen notulen worden gemaakt en, indien deze door de voorzitter
van die vergadering of van de volgende daaropvolgende vergadering worden ondertekend, vormen deze het sluitend
bewijs van de zaken die erin staan. Totdat het tegendeel wordt bewezen, wordt elke vergadering waarvoor zo notulen
zijn gemaakt en ondertekend, geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen en gehouden en alle besluiten die zijn
genomen of procedures die zijn afgehandeld, naar behoren te zijn aangenomen en afgehandeld.

29

De notulen moeten worden gepubliceerd op de website van de Emittent binnen vijftien dagen nadat ze zijn
aangenomen.

Schriftelijke Besluiten en Elektronische Instemming
30

Zolang de Obligaties in gedematerialiseerde vorm zijn en afgewikkeld via het NBB Clearingsysteem, dan met
betrekking tot enige door de Emittent voorgestelde aangelegenheden:
30.1

Indien de voorwaarden van het door de Emittent voorgestelde besluit aan de Obligatiehouders zijn
meegedeeld via het (de) relevante clearingsysteem (of -systemen) zoals voorzien in de subparagrafen 30.1.1
en/of 30.1.2, zal de Emittent het recht hebben om te vertrouwen op de goedkeuring van een dergelijk besluit
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gegeven door middel van elektronische instemmingen meegedeeld via de elektronische
communicatiesystemen van het (de) relevante clearingsysteem (of -systemen) aan de Agent of een andere
gespecificeerde agent in overeenstemming met hun werkingsregels en procedures door de Obligatiehouders
van ten minste 75 procent van de nominale waarde van de uitstaande Obligaties (de “Vereiste Verhouding”)
tegen het einde van de werkdag op de Relevante Datum (“Elektronische Instemming”). Elk besluit dat op
deze manier wordt genomen, is bindend voor alle Obligatiehouders, zelfs als de relevante instemming of
instructie gebrekkig blijkt te zijn. De Emittent is tegenover niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor
dergelijk vertrouwen.
30.1.1 Wanneer een voorstel voor een besluit dat als Elektronische Instemming moet worden aangenomen,

is gedaan, zal daar ten minste vijftien dagen van tevoren (exclusief de dag waarop de kennisgeving
wordt gedaan en de dag waarop de positieve instemmingen worden meegeteld) kennis van gegeven
worden aan de Obligatiehouders via het (de) relevante clearingsysteem (of -systemen). De
kennisgeving specificeert, voldoende gedetailleerd om Obligatiehouders in staat te stellen hun
instemming te geven met betrekking tot het voorgestelde besluit, de methode waarmee hun
instemmingen kunnen worden gegeven (inclusief, in voorkomend geval, het blokkeren van hun
rekeningen in het/de relevante clearingsysteem (of -systemen)) en de tijd en datum (de “Relevante
Datum”) waarop de instemmingen moeten worden ontvangen om geldig gegeven te zijn, in elk geval
onderworpen aan en in overeenstemming met de werkingsregels en procedures van het (de)
betreffende clearingsysteem (of -systemen).
30.1.2 Indien op de Relevante Datum waarop de instemmingen met betrekking tot een Elektronische

Instemming voor het eerst worden geteld, dergelijke instemmingen niet de Vereiste Verhouding
uitmaken, wordt het besluit als niet aangenomen beschouwd. Dergelijke vaststelling wordt schriftelijk
aan de Agent gemeld. Als alternatief kan de Emittent Obligatiehouders verder kennisgeven dat het
besluit opnieuw zal worden voorgesteld op die datum en voor die periode zoals bepaald door de
Emittent. Dergelijke kennisgeving moet Obligatiehouders informeren dat er onvoldoende
instemmingen zijn ontvangen met betrekking tot het oorspronkelijke besluit en de informatie die in
subparagraaf 30.1.1 hierboven wordt vermeld. Met het oog op dergelijke verdere kennisgeving
worden verwijzingen naar “Relevante Datum” dienovereenkomstig uitgelegd.
Voor alle duidelijkheid, een Elektronische Instemming mag alleen worden gebruikt in verband met
een voorstel van de Emittent dat niet het voorwerp uitmaakt van een vergadering die geldig is
bijeengeroepen in overeenstemming met paragraaf 6 hierboven, tenzij die vergadering is of zal worden
geannuleerd of ontbonden.
30.2

Voor zover Elektronische Instemming niet wordt gevraagd in overeenstemming met paragraaf 30.1, zal een
schriftelijk besluit ondertekend door of namens de houders van niet minder dan 75 procent van de nominale
waarde van de uitstaande Obligaties voor alle doeleinden even geldig en effectief zijn als een Buitengewoon
Besluit of een Gewoon Besluit aangenomen op een vergadering van Obligatiehouders naar behoren
bijeengeroepen en gehouden, op voorwaarde dat de bepalingen van het voorgestelde besluit van tevoren zijn
gemeld bij de Obligatiehouders via het (de) relevante clearingsysteem (of -systemen). Een dergelijk
schriftelijk besluit kan zijn opgenomen in één document of in meerdere documenten in dezelfde vorm, elk
ondertekend door of namens een of meer Obligatiehouders. Om te bepalen of een schriftelijk besluit geldig
is genomen, zal de Emittent het recht hebben om te vertrouwen op de instemming of instructies die
rechtstreeks schriftelijk aan de Emittent zijn gegeven (a) door rekeninghouders in het (de) clearingsysteem
(of -systemen) met rechten op de Obligaties of (b) waar de rekeninghouders een dergelijk recht hebben
namens een andere persoon, op geschreven instemming van of schriftelijke instructie door de persoon
geïdentificeerd door de rekeninghouder voor wie dat recht wordt gehouden. Om het recht vast te stellen om
dergelijke instemming of instructie te geven, heeft de Emittent het recht om te vertrouwen op enig certificaat
of ander document uitgegeven door, in het geval van (a) hierboven, het NBB Clearingsysteem, Euroclear,
Clearstream of enig ander relevant alternatief clearingsysteem (het “relevante clearingsysteem”) en, in het
geval van (b) hierboven, het relevante clearingsysteem en de rekeninghouder die door het relevante
clearingsysteem is geïdentificeerd voor de doeleinden van (b) hierboven. Elk besluit dat op deze manier wordt
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genomen, is bindend voor alle Obligatiehouders, zelfs als de relevante instemming of instructie gebrekkig
blijkt te zijn. Elk dergelijk certificaat of ander document kan elke vorm van verklaring of afdruk van
elektronische gegevens bevatten die door het relevante clearingsysteem (inclusief Euroclear’s EUCLID of
het CreationOnline-systeem van Clearstream) zijn geleverd in overeenstemming met de gebruikelijke
procedures en waarin de rekeninghouder van een bepaalde hoofd- of nominaal bedrag van de Obligaties
duidelijk wordt geïdentificeerd samen met de omvang van die deelneming. De Emittent is tegenover niemand
aansprakelijk vanwege het als geldig hebben aanvaard of het niet hebben verworpen van een certificaat of
een ander document met een dergelijke strekking dat beweerdelijk door een dergelijke persoon wordt
uitgegeven en waarvan vervolgens blijkt dat het vervalst of niet authentiek is.
31

Een Schriftelijk Besluit of Elektronische Instemming wordt van kracht als een Buitengewoon Besluit. Een
Schriftelijk Besluit en/of Elektronische instemming is bindend voor alle Obligatiehouders, ongeacht of zij hebben
deelgenomen aan een dergelijk Schriftelijk Besluit en/of Elektronische Instemming.
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DEEL V: CLEARING
1.

De Obligaties zullen worden aanvaard voor clearing via het NBB Clearingsysteem onder de ISIN Code
BE0002657386 en de Common Code 201522013 met betrekking tot de 2026 Obligaties en onder de ISIN
Code BE0002658392 en de Common Code 201522064 met betrekking tot de 2031 Obligaties, en zullen
bijgevolg worden onderworpen aan de regels van het NBB Clearingsysteem.

2.

Het aantal Obligaties in omloop op enig moment zal worden geregistreerd in het register van geregistreerde
effecten van de Emittent op naam van de NBB.

3.

Toegang tot het NBB Clearingsysteem is beschikbaar via de deelnemers aan het NBB Clearingsysteem
waarvan de deelneming zich uitstrekt tot effecten zoals de Obligaties.

4.

Deelnemers aan het NBB Clearingsysteem zijn onder meer bepaalde banken, effectenmakelaars en Euroclear,
Clearstream Banking Frankfurt, SIX SIS AG (“SIX SIS”) en Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”).
Dienovereenkomstig zullen de Obligaties in aanmerking komen om te worden gecleard door, en zullen
daarom ook aanvaard worden door, Euroclear, Clearstream Banking Frankfurt, SIX SIS en Monte Titoli, en
beleggers kunnen hun Obligaties houden op effectenrekeningen in Euroclear, Clearstream Banking Frankfurt,
SIX SIS en Monte Titoli.

5.

Overdracht van belangen in de Obligaties zal plaatsvinden tussen deelnemers aan het NBB Clearingsysteem
van in overeenstemming met de regels en operationele procedures van het NBB Clearingsysteem.
Overdrachten tussen beleggers zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de respectieve regels en
operationele procedures van de deelnemers aan het NBB Clearingsysteem via welke zij hun Obligaties
houden.

6.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B-1080 Brussel, België (de “Betaalagent”), zal
de verplichtingen van betaalagent waarnemen die opgenomen zijn in een dienstencontract voor de uitgifte
van vastrentende effecten die zullen worden aangegaan op of rond de Uitgiftedatum met betrekking tot de
Obligaties tussen de Emittent, de NBB en de Betaalagent.

7.

De Emittent en de Betaalagent zijn niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering door het NBB
Clearingsysteem of de deelnemers aan het NBB Clearingsysteem van hun verplichtingen krachtens hun
respectieve regels en operationele procedures.

71

DEEL VI: BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT
1

INFORMATIE OVER DE EMITTENT
Gimv NV (de “Emittent”) is een naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het
spaarwezen doet of gedaan heeft/société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne), opgericht
naar Belgisch recht op 25 Februari 1980 als “Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen” (kortweg
G.I.M.V). De Emittent is opgericht voor onbepaalde duur.
De Emittent is statutair gevestigd te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België en is ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (Banque-Carrefour des Entreprises) onder nummer 0220.324.117 (Register van
rechtspersonen van Antwerpen, afdeling Antwerpen ). U kunt contact opnemen via het telefoonnummer +32 3 290
21 00. Aanvullende informatie is opgenomen op haar website (www.gimv.com). De Legal Entity Identifier (LEI)
van de Emittent is 549300UFHGFY5IOON989.
De Emittent is sinds 26 juni 1997 genoteerd op Euronext Brussels (GIMB).
Het boekjaar van de Emittent begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

2

MAATSCHAPPELIJK DOEL
Het maatschappelijk doel van de Emittent, zoals uiteengezet in artikel 3 van zijn statuten, is als volgt:
“Gimv heeft tot doel het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen,
in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van
kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten ondernemingen, op investeringen in
toekomstgerichte projecten met hogere risicograad, op strategische participaties - en voornamelijk doch niet
beperkt tot de nutsbedrijven - en op hoogtechnologische ondernemingen, en dit zowel in binnen- en buitenland.
Om dat doel te bereiken kan Gimv ondermeer bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking,
financiele tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of
onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van
ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in België als in het buitenland waarvan het doel
verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan
deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden
waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle
ondernemingen aangaan en in ‘t algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dat doel verband houden of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of die aan de
bescherming van hun patrimoniale belangen beantwoorden.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen,
syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft,
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”
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GESCHIEDENIS
De Emittent werd opgericht in 1980. In haar bijna 40-jarig bestaan heeft het verschillende mijlpalen ervaren. De
belangrijkste zijn weergegeven in de onderstaande tabel.
Jaar

Gebeurtenis

1978

De zogenaamde “anti-crisiswet”
investeringsmaatschappijen.

1980

De Emittent wordt opgericht als “Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen”
(G.I.M.V.) met drie kantoren: een ontwikkelingsbank voor de verstrekking van private equity,
een overheidsholding en een filiaal voor het beheer van overheidsparticipaties. De derde functie
richtte zich op bedrijven in moeilijkheden.

1983

Gimv doet zijn eerste buitenlandse investeringen met het oog op het importeren van buitenlandse
toegevoegde waarde aan bedrijven gevestigd in Vlaanderen en de economie van Vlaanderen.
Dergelijke investeringen werden zowel rechtstreeks (bijvoorbeeld met betrekking tot Silvar
Lasco en Formtek) en indirect door externe fondsen van derden gedaan (bijvoorbeeld door
Columbine Venture Fund en Alta Berkeley Eurofund).

1989

De Emittent richt zijn dochterondernemingen Gimvindus, die het Vlaamse deel van de
voormalige nationale sectoren (zoals Kempische Steenkoolmijnen, Sidmar, Boelwerf en
bepaalde textielbedrijven) erft, en Vlaamse Milieuholding, die zich richtte op het aantrekken
van publiek-private aanbestedingen in milieuprojecten, op.

1994

Een taakverdeling vindt plaats: Gimvindus en Vlaamse Milieuholding worden losgekoppeld van
Gimv, dat zelf zijn internationale activiteiten als durfkapitaalverschaffer begint op te bouwen.

1995

Oprichting van Participatiemaatschappij Vlaanderen, die de laatste ‘derde functie’ op zich
neemt.

vormt

de

basis

voor

de

opzet

van

regionale

Via een private plaatsing verkrijgen beleggers ongeveer 12,23% van de aandelen van de Emittent
in handen, verdeeld onder particuliere beleggers (ongeveer 10,57%), Gemeentekrediet
(ongeveer 3,58%) en ASLK (ongeveer 1,07%). 84,78% van de aandelen van de Emittent bleef
in handen van de Vlaamse overheid.
1997

Het oorspronkelijke openbaar aanbod van de Emittent via haar notering op Euronext Brussels.
De participatie van de Vlaamse overheid via de Vlaamse Participatiemaatschappij (“VPM”)
daalt verder tot ongeveer 70%.

2000

Overname van de Halder durfkapitaalgroep en integratie daarvan binnen Gimv als Gimv
Nederland. Dit betekent dat Gimv voor het eerst meer in het buitenland investeert dan in het
binnenland.

2003

Gimv begint met het opzetten van zijn eigen fondsen.

2005

Verkoop van het meerderheidsbelang van de Vlaamse overheid: ongeveer 30% van de aandelen
van de Emittent worden geplaatst bij institutionele beleggers.

2006

De Vlaamse overheid verkoopt via VPM een bijkomend aandeel van 12,94% in het kapitaal van
de Emittent en verlaagt haar aandeel tot ongeveer 27%.

2007

Opzetten van het nieuwe kantoor en een toegewijd team in Parijs.
Oprichting van DG Infra+, een infrastructuurfonds met een focus op infrastructuurprojecten in
de Benelux, beheerd door Inframan (nu TDP), een joint venture opgericht tussen de Emittent en
Dexia (nu Belfius Bank).

2008

Lancering van Gimv-XL, een groeikapitaalfonds voor grotere groeiondernemingen in België.
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Oprichting van het nieuwe kantoor en een toegewijd team in München.
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2010

Gimv en Dexia (nu Belfius Bank) lanceren samen, via de joint venture Inframan (nu TDP), DG
Infra Yield, een nieuw langetermijninfrastructuurinitiatief voor de Benelux met activiteiten
complementair aan die van DG Infra+.

2012

Gimv herdefinieert zijn strategie. De nadruk ligt op waardecreatie van vier geselecteerde
investeringsplatformen: Consumer 2020 (nu Connected Consumer genoemd), Health & Care,
Smart Industries en Sustainable Cities.

2013

Lancering en afsluiting van het Gimv Health & Care co-investeringsprogramma, dat zich richtte
op groeibedrijven in de gezondheids- en zorgdiensten en de medtechsectoren, met de steun van
de Vlaamse overheid via VPM.

2015

Beursgang van TINC: DG Infra+ wordt hervormd tot TINC, de eerste beursgenoteerde
infrastructuurinvesteringsmaatschappij op het Europese continent. Gimv bevestigt haar
engagement ten opzichte van TINC en streeft ernaar aandeelhouder te blijven.

BEDRIJFSOVERZICHT
Belangrijkste activiteiten en markten
De Emittent is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring op de private equitymarkt. Ze is sinds 1997 genoteerd op Euronext Brussels. Op 31 maart 2019 beheert Gimv een portefeuille van
ongeveer EUR 1,1 miljard, belegd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die op 31 maart 2019 gezamenlijk een omzet
van EUR 2,75 miljard realiseerden.
Als een erkende marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en
innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel en ondersteunt deze bij hun transformatie tot marktleiders.
Uitgaande van een aantal belangrijke sociale en economische macrotrends zijn de vier investeringsplatformen van
Gimv: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platforms werkt
met een bekwaam en toegewijd team op de thuismarkten van Gimv, zijnde de Benelux, Frankrijk en de DACHlanden (bestaande uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk
van experts.
Gimv is actief op de Europese markt voor private equity. De bron van alle gegevens met betrekking tot deze markt
die in deze sectie zijn opgenomen, is het rapport “European Private Equity Activity”, gepubliceerd door Invest
Europe op 3 mei 2019. Het totale volume van de Europese private-equitymarkt vertegenwoordigt EUR 668 miljard
kapitaal onder beheer. In 2017 en 2018 werd respectievelijk EUR 77 miljard en EUR 80 miljard geïnvesteerd door
ongeveer 1.500 private equity-bedrijven in meer dan 7.800 bedrijven (waarvan ongeveer 86% kleine en middelgrote
ondernemingen waren). In 2017, vertegenwoordigde de buy-outmarkt 73% van de totale Europese markt voor
private equity, naast groeikapitaal en risicokapitaal dat respectievelijk 15% en 10% vertegenwoordigde. Grote buyout transacties, waarbij aandelenbeleggingen tickets hebben van meer dan EUR 150 miljoen, vertegenwoordigden
een aandeel van 53% van deze markt, terwijl mid-market transacties, waarbij beleggingen variëren van EUR 15-150
miljoen in kapitaal, een marktaandeel vertegenwoordigden van 39%.
Gimv is actief in de drie private-equitymarktsegmenten, en voornamelijk in de lower-mid-markt in Europa, met
typische investeringstickets variërend tussen EUR 15 miljoen en EUR 50 miljoen. In de afgelopen paar jaar heeft
deze markt een sterke groei gekend en vertegenwoordigde het investeringen in 404 bedrijven voor een totale waarde
van EUR 12,1 miljard in 2018. Dit wordt ook getoond in de onderstaande grafiek.
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De lower-mid-markt is een zeer gefragmenteerde markt, waarbij ongeveer twee derde van de deals wordt uitgevoerd
door binnenlandse beleggers op hun eigen thuismarkt. De markt bestaat uit ongeveer 200 beleggers, wat betekent
dat het gemiddelde aantal transacties per belegger op jaarbasis minder dan twee bedraagt.
De aanwezigheid van Gimv op vier markten in Europa, die een internationale aanwezigheid toevoegt in vergelijking
met haar overwegend binnenlandse concurrenten, en het feit dat het gemiddeld acht tot tien deals op jaarbasis
realiseert, heeft Gimv in een duidelijk relevante rol geplaatst in deze markt, zelfs op Europese schaal. De
onderstaande grafiek laat zien dat de markten waarin Gimv actief is bijna 50% van de totale Europese privateequitymarkt omvatten.

De meeste bedrijven die actief zijn op de Europese markt voor private equity werken met een closed-end
fondsstructuur. Dit betekent dat er geld wordt opgehaald van externe beperkt aansprakelijke partners en dat de
fondsen een vooraf bepaald tijdsbestek hebben, meestal tussen tien en twaalf jaar. Het bedrijfsmodel van Gimv is
daarentegen anders gestructureerd. Gimv belegt voornamelijk rechtstreeks in portefeuillebedrijven met eigen
middelen uit de eigen balans. Dit betekent dat de belangrijkste bron van financiering is afgeleid van de rotatie van
haar portefeuille en de mogelijke resulterende exitopbrengsten. Tegelijkertijd is Gimv van mening dat haar
bedrijfsmodel het, gezien zijn permanente toegang tot kapitaal, toelaat om zich te onderscheiden van haar
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belangrijkste concurrenten in termen van flexibiliteit. Dit is het geval zowel voor de beleggingsstructuur, die kan
worden aangepast aan de behoeften van het specifieke bedrijf, als voor de duur van haar investeringen. De timing
van een exit zal naar verwachting niet worden beïnvloed door de specifieke dynamiek van een closed-ended fonds,
waardoor Gimv voor een langere periode in een portefeuillebedrijf kan blijven beleggen als de omstandigheden dit
vereisen.
Strategie en bedrijfsmodel
Gimv heeft de ambitie om de groei van ambitieuze en innovatieve bedrijven te versnellen en hen te begeleiden bij
het realiseren van hun doel en het vermogen om leidende spelers te worden in hun relevante sectoren. In deze context
is Gimv een tijdelijke, maar solide en ervaren partner van haar portefeuillebedrijven, die elk geacht worden een
solide groeipotentieel te hebben.
Gimv heeft een succesvolle staat van dienst in het identificeren van ondernemende en innovatieve bedrijven. Door
haar expertise en bedrijfsmodellen wil Gimv toegevoegde waarde creëren in elke fase van de levenscyclus van de
onderneming.
Als actieve aandeelhouder is Gimv betrokken in de raad van bestuur van de portfoliobedrijven. Het dealteam stelt
samen met het management van het portfoliobedrijf een 180-dagenplan op waarin de noden en prioriteiten van het
bedrijf zijn vervat. Dit plan biedt Gimv de kans een investeringsaanpak op maat van het bedrijf op te zetten, zowel
qua financieringsvorm (buy-out, groeikapitaal of venture capital voor de life sciences sector) als qua looptijd.
Omwille van de sterke balans en vlotte toegang tot kapitaal op de lange termijn kan Gimv gebruikmaken van haar
positie als ‘evergreen’-partner.
‘Building leading companies’ betekent ook bouwen aan een betere en welvarende samenleving. Gimv investeert in
innovatieve bedrijven die werken aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen van morgen, voor de meest
prangende maatschappelijke vraagstukken op het vlak van mobiliteit, leefmilieu en een langer en gezond leven.
Duurzaam en verantwoord investeren vanuit ESG (Environmental, Social en Governance) maakt dan ook deel uit
van de kernactiviteit van Gimv.
Binnen verschillende sectoren en nichemarkten proberen de internationale en multidisciplinaire beleggingsteams
van Gimv bedrijven met een groot potentieel te detecteren en schetsen, samen met hun management, het groeitraject:
groei door technologische innovatie, groei door internationale expansie, implementatie van een buy-and-buildstrategie, introductie van nieuwe concepten of diensten, etc.
Met een proactieve aanpak, geaccumuleerde expertise en een duidelijke formulering van de gezamenlijke
waardecreatie-trajecten vanaf het begin, probeert Gimv zich steeds meer te onderscheiden in een competitieve markt.
Zoals eerder vermeld onder ‘Belangrijkste activiteiten en markten’ hierboven, is het bedrijfsmodel van Gimv
hoofdzakelijk gebaseerd op de rotatie van haar beleggingsportefeuille, met een gemiddelde periode van vijf tot zeven
jaar in elke beleggingsmaatschappij, maar met de flexibiliteit om indien nodig langer geïnvesteerd te blijven.
De onderstaande grafiek 1geeft een overzicht van het niveau van investeringen en exitopbrengsten van Gimv voor
de afgelopen vijf jaar. Hieruit blijkt dat het investeringsniveau de afgelopen vijf jaar is toegenomen tot een niveau
van ongeveer EUR 200 miljoen. Tegelijkertijd geeft de grafiek ook aan dat de gemiddelde exitopbrengst over een
periode van vijf jaar hoger is dan EUR 200 miljoen op jaarbasis.

1

Bron: de Emittent.
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De portefeuillebedrijven van Gimv hebben hun groeiambities de afgelopen jaren kunnen vertalen naar sterke
resultaten. Dit blijkt uit een solide groei, zowel in omzet als in winstgevendheid, die veel hoger was dan de groei
van het bruto binnenlands product. Deze sterke prestaties en groei van de portefeuille, in combinatie met een aantal
succesvolle exits die belangrijke meerwaarden opleverden, stelden Gimv in staat om de afgelopen vijf jaar een
jaarlijks rendement op haar portefeuille te behalen dat ruim boven haar doelstelling van 15% lag. Dit wordt getoond
in de onderstaande grafiek. 2 Het bruto portefeuillerendement wordt berekend door alle portefeuillerelateerde
resultaten (d.w.z. winsten van exits, dividenden, interesten en niet-gerealiseerde resultaten) bij elkaar op te tellen en
dat cijfer te delen door de reële waarde van de totale portefeuille aan het begin van het betreffende boekjaar.
Bruto portefeuillerendement

Investeringscriteria
Bij het nemen van zijn investeringsbeslissingen houdt Gimv vooral rekening met de volgende criteria:

2

-

er wordt geïnvesteerd in ondernemende en innovatieve bedrijven met een groot potentieel;

-

investeringstickets variëren van EUR 5 miljoen tot EUR 50 miljoen;

-

er wordt geïnvesteerd in kleine en middelgrote ondernemingen met een ondernemingswaarde tot EUR 250
miljoen;

-

de investeringen hebben betrekking op bedrijven die actief zijn in de Benelux, Frankrijk en de DACH-landen;
en

Bron: de Emittent.
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-

er wordt geïnvesteerd in bedrijven met een sterk management, een duidelijke bedrijfsvisie en een strategie die
is gebaseerd op duurzame waardecreatie.

Portefeuille
Algemeen
In overeenstemming met de strategie van Gimv bestaat de beleggingsportefeuille uit vier investeringsplatformen:
-

Connected Consumer;

-

Health & Care;

-

Smart Industries; en

-

Sustainable Cities.

Naast deze vier platforms bestaat de portefeuille van Gimv uit fondsen van derden (d.w.z. fondsen beheerd door
derden waarin Gimv een beperkt aansprakelijke partner is) en investeringen in infrastructuurinvesteringen. De
fondsen van derden vertegenwoordigen een mature legacyportefeuille van Gimv die zich in een fase van versnelde
afbouw bevindt. In het boekjaar 2018-2019 daalde de omvang van deze portefeuille met 17% van EUR 135 miljoen
eind maart 2018 tot EUR 111 miljoen eind maart 2019, met uitkeringsopbrengsten van deze fondsen van EUR 70,4
miljoen bij eind maart 2019. In de afgelopen zes jaar heeft Gimv geen verdere belangrijke toezeggingen gedaan voor
nieuwe fondsen van derden.
Het grootste deel van de investeringen in infrastructuuractiva wordt vertegenwoordigd door Gimv’s 10,67% belang
in de beursgenoteerde entiteit TINC, een investeringsmaatschappij gevestigd in België met een gediversifieerde
portefeuille in openbare en particuliere infrastructuur in België, Nederland en Ierland.
Eind maart 2019 bedroeg de totale reële waarde van de beleggingsportefeuille van Gimv kEUR 1.081.926, wat een
stijging betekent van 12,7% in vergelijking met de reële waarde van de beleggingsportefeuille eind maart 2018. De
onderstaande grafiek toont de uitsplitsing van de totale beleggingsportefeuille van Gimv aan het einde van maart
2019 op basis van bedrijfssegmenten.3

De beleggingsportefeuille van Gimv is de afgelopen tien jaar geleidelijk toegenomen, zoals blijkt uit de onderstaande
grafiek.4 Dit is gebaseerd op de reële waarde van de beleggingsportefeuille zoals weergegeven in de geconsolideerde
balans van Gimv.

3

Bron: de Emittent.

4

Bron: de Emittent.
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Investeringsplatforms
Elk van de vier investeringsplatforms van Gimv heeft een specifieke investeringsfocus:
Connected Consumer
Achtergrond
Generaties Y en Z veranderden fundamenteel de consumptiepatronen en veroorzaakten belangrijke sociale innovatie.
Ze zijn gezondheidsbewust, geven zich over aan ervaringen en eisen transparantie en sociale verantwoordelijkheid,
geen enkele professional in het consumentenbedrijf kan hun invloed negeren, hetzij als consument of op het werk.
De go-to-marktstrategie voor elk bedrijf dat verbinding wil maken met een consument, blijft zich snel ontwikkelen.
Het fysieke en digitale vermengen zich in een naadloze ervaring en bieden een geweldige kans voor innovatie.
De bedrijven waarmee Gimv samenwerkt, kunnen in direct contact staan met consumenten of opereren in een
business-to-business omgeving. Ze kunnen in de merkwereld zijn, in productie of in distributie. Hun thuismarkten
zijn gevestigd in de Benelux, Frankrijk of de DACH-landen, maar deze bedienen vaak een massaniche over de hele
wereld. Dit kunnen jonge bedrijven zijn die zijn opgegroeid met de informatietechnologie van het digitale tijdperk
of bedrijven met een solide erfgoed. Ze hebben echter allemaal gemeen dat ze de nieuwe regels van
consumentenbetrokkenheid omarmen en de ambitie hebben om naar hun volgende niveau te groeien.
Beleggingsfocus
De beleggingsfocus van het investeringsplatform Connected Consumer is op het volgende:
-

gezondheidsconsument, wat onder meer betrekking heeft op gezond voedsel en de sport- en vrijetijdssector;

-

verwenconsument, voor bijvoorbeeld lekker eten en drinken, gemaksvoedsel en persoonlijke luxe; en

-

integratie van werk en privéleven, onder meer op het gebied van loopbaan en opleiding, thuis, baby’s en
kinderen, en producten voor huisdieren.

Overzicht van de portefeuille van het Connected Consumer investeringsplatform - totale waarde van EUR 298
miljoen eind maart 2019
Jaar van
investering

Portefeuillebedrijf

Land

Activiteit

AgroBiothers

Frankrijk

Fabrikant in Pet Care-onderneming die 4 merken distribueert

Ellis Gourmet Burger

België

Grandeco

België

Impact

België

Gastronomische hamburgerketen met intern ontwikkelde
recepten met restaurants in BE, NL, FR
Ontwerp, fabricage en distributie of wandbekleding
Biedt tijdelijke uitzendoplossingen aan het MKB met een focus
op gespecialiseerde werknemers (techniek, constructie, enz.)
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2018
2018

2007
2018

Impression International

Portugal

Joolz

Nederland

La Comtoise

Frankrijk

La Croissanterie

Frankrijk

Legallais

Frankrijk

Made in Design

Frankrijk

Melijoe

Frankrijk

PowerInbox

Israel

RIAKTR

België

Snack Connection

Nederland

UDB

Nederland

Wolf Lingerie

Frankrijk

Drukkerij gespecialiseerd in buitenreclame (bijvoorbeeld
buitenposters, gespecialiseerde displays), stickeren en
verkooppunten.
Producent van premium wandelwagens met een innovatief,
modern en functioneel ontwerp
Leverancier van smeltkaasoplossingen in Frankrijk
Franse fastfoodketen met een netwerk van 251 winkels in
Frankrijk en het buitenland
Distributeur van ijzerwaren (ambachten) aan ambachtslieden,
bouwprofessionals en onderhoudsbedrijven
Frans bedrijf actief in online winkelen of designmeubilair,
verlichting en decoratie
Multi-merk e-commerce speler met hoogwaardige high-end
kinderkleding
Biedt een oplossing voor het integreren van realtime-inhoud in
statische e-mail en voor het aanpassen van advertenties aan
individuele lezers
Big data-bedrijf met een portfolio van software-apps die inzicht
geven in de dagelijkse activiteiten van Telco en FMCGbedrijven
Processer, mixer en verpakker of noten en zaden; voornamelijk
huismerkproducten aan detailhandelaren (Lidl, Jumbo,
Superunie, Action), B2B en buitenshuis
Wereldwijde bierdistributeur met focus op opkomende markten:
het bedrijf bezit en distribueert betaalbare merkbieren
Fabrikant en distributeur van lingerie voor zijn eigen merken en
onder private label, voornamelijk via het supermarktkanaal

2008

2016

2018
2017

2016

2009

2014
2011

2016

2017

2015

2013

Health & Care
Achtergrond
De uitdagingen voor ons gezondheidszorg- en zorgstelsel zijn aanzienlijk: de vergrijzende bevolking, een toenemend
aantal chronische ziekten, beter geïnformeerde patiënten en baanbrekende technologie blijven de vraag naar, maar
ook de kosten van, gezondheidszorg verhogen. Deze trend biedt investeringskansen met betrekking tot baanbrekende
biotechnologiebedrijven, innovatieve leveranciers van medische technologie en toonaangevende bedrijven op het
gebied van gezondheidszorg.
Het investeringsplatform Health & Care van Gimv is vertrouwd met de hele lifecycle-business, van start-up tot
beursgenoteerd bedrijf, en investeert in de volledige waardeketen. Haar multidisciplinaire internationale team wordt
versterkt door een internationaal netwerk dat bestaat uit experts uit de gezondheids- en farmaceutische industrie.

Beleggingsfocus
De beleggingsfocus van dit investeringsplatform ligt op het volgende:
-

biotech, bestaande uit geneesmiddelen, platformtechnologieën, vaccins en diagnostische tests;

-

medtech, zoals medische apparatuur, verbruiksgoederen, informatietechnologie en kleine apparatuur; en
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-

gezondheids- en zorgdiensten, zoals klinieken, thuiszorg, geïntegreerde ouderenzorg en ook gespecialiseerde
leveranciers voor de gezondheids- en zorgsector.

Overzicht van de portefeuille van het investeringsplatform Health & Care - totale waarde van EUR 197 miljoen aan
het einde van maart 2019
Portefeuillebedrijf

Jaar van
investering

Land

Activiteit
Ontwikkeling van innovatieve formuleringen van
gewasbeschermingsmiddelen door middel van de Agrobodytechnologie

2012

België
Arseus Medical

België

Distributeur van medische apparatuur en verbruiksgoederen

2017

Benedenti

België

Multidisciplinaire tandartspraktijk in Vlaanderen

2015

Biom'Up

Frankrijk

Breath Therapeutics

Duitsland

Camel-IDS

België

Ontwikkelaar van op kanker gerichte radiofarmaca

België

Biofarmaceutisch bedrijf dat een pijplijn van geneesmiddelen
ontwikkelt, genaamd AlphabodiesTM, voornamelijk gericht op
oncologie en auto-immuniteit

Agrosavfe

Complix

Specialist in op collageen gebaseerde absorbeerbare medische
apparaten voor biochirurgie die ook een hemostatisch product
van de nieuwe generatie ontwikkelt
Ontwikkeling van combinaties van geneesmiddelen en apparaten
op ademhalingsgebied

2015

2017

2018
2013

EndoStim

USA

Equipe Zorgbedrijven

Nederland

Eurocept Group

Nederland

Speciality pharma-distributeur en medische thuiszorgaanbieder

2014

Excellent Clinics

Nederland

Gespecialiseerde polikliniek

2017

FIRE1

Ierland

Ontwikkelt een nieuw apparaat voor bewaking op afstand om de
resultaten te verbeteren voor patiënten met een verhoogd risico
op hartfalen

2018

France Thermes

Frankrijk

Thermale zorg resorts

2018

GPNZ

Duitsland

Tandartspraktijken in Duitsland

2018

G-Therapeutics

Zwitserland

Ontwikkelt een implanteerbare neurostimulator voor patiënten
met onvolledige dwarslaesie om het herstel aanzienlijk te
verbeteren

2016

ImCheck Therapeutics

Frankrijk

JenaValve Technology

Duitsland

Medi-Markt

Duitsland

MVZ Holding

Zwitserland

Medische praktijken in Duitstalig Zwitserland

2017

StiPlastics

Frankrijk

Ontwerp, ontwikkeling en productie van standaard en slimme
kunststofoplossingen voor de farmaceutische industrie en de
gezondheidssector

2018

SpineArt

Zwitserland

Medisch apparaat bedrijf actief in wervelkolomchirurgie

2016

Topas Therapeutics

Duitsland

Platform voor inductie van antigeen-specifieke
immuuntolerantie

2016

Medtech bedrijf gericht op de behandeling van gastrooesofageale refluxziekte (GERD) door het herstel van de
natuurlijke sluitspier met neurostimulatie
Groep gespecialiseerde klinieken (dermale, cosmetische, handen polsproblemen)

Het op Marseille gebaseerde opkomende immuno-oncologische
bedrijf richtte zich op de ontwikkeling van antilichamen die het
immuunsysteem tegen kanker activeren
Hartklepvervangingssysteem met transapicale en transfemorale
apparaten
Distributeur van medische benodigdheden in de Duitse
thuiszorgmarkt met focus op het incontinentiesegment
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2016
2015

2017

2010
2018

Smart Industries
Achtergrond
Over heel Europa hebben veel bedrijven met unieke capaciteiten, knowhow en gedifferentieerde marktposities hun
hoofdkantoor gevestigd. Deze bedrijven worden beschouwd als toonaangevend in hun sector, maar zijn misschien
niet altijd bekend bij het grote publiek.
Hoewel ze in verschillende industrieën actief zijn, hebben ze allemaal te maken met continu veranderende en meer
globale zakelijke omgevingen. Technologie versnelt deze veranderingen, maar stelt bedrijven ook in staat hun
producten en diensten naar een hoger niveau te tillen, de procesefficiëntie te verhogen en de commercialisering te
verbeteren. Gimv werkt samen met deze bedrijven om succesvolle internationale leiders te bouwen in hun
marktomgeving.
Beleggingsfocus
De investeringsfocus van Smart Industries ligt op het volgende:
-

ICT, d.w.z. bedrijven die software ontwikkelen of ICT-diensten met toegevoegde waarde leveren;

-

technische producten, bestaande uit bedrijven die technische producten, apparatuur en aanverwante diensten
ontwikkelen, produceren en op de markt brengen; en

-

geavanceerde productie, waaronder bedrijven die zich onderscheiden door een unieke proceskennis en
marktpositie.

Overzicht van de portefeuille van het investeringsplatform Smart Industries - totale waarde van EUR 176 miljoen
eind maart 2019
Jaar van
investering

Portefeuillebedrijf

Land

Activiteit

ALT Technologies

Nederland

Leverancier van airbagcomponenten

2017

Arplas

Nederland

Ontwikkeling, toepassing en marketing van een
projectielastechnologie

2016

Cegeka

België

Onafhankelijke Europese ICT-dienstverlener

2017

Laser 2000

Duitsland

Leverancier van laser- en fotonica-oplossingen

2018

Mega International

Frankrijk

Aanbieder van zakelijke en IT-transformatiesoftware

2016

One of a Kind Technologies

Nederland

Ontwikkelaar van oplossingen voor machinevisie

2018

OTN systems

België

Optische netwerkapparatuur voor industriële toepassingen

2008

Summa

België

Fabrikant van digitale snijmachines met rol en vlakbed

2016

thinkstep

Duitsland

Software voor duurzaamheidsverslaggeving

2010

Sustainable Cities
Achtergrond
Een reeks fundamentele trends beïnvloedt de steden van vandaag: versnelde verstedelijking, veroudering van
infrastructuur, woningnood, schaarste aan middelen en milieubewustzijn. Stedelijke gemeenschappen moeten
daarom duurzamer worden en efficiënter gebruikmaken van hulpbronnen, middelen en infrastructuren.
Beleggingsfocus
De investeringsfocus van Gimv in dit investeringsplatform is de volgende:
-

bedrijven die een efficiënter gebruik van hulpbronnen mogelijk maken (bijvoorbeeld business-tobusinessdiensten, transport- en logistieke bedrijven en bedrijven die actief zijn in afvalrecycling); en
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-

producten en diensten die profiteren van de vraag naar duurzame alternatieven (zoals functionele chemicaliën,
verwarming, ventilatie en airconditioning (“HVAC”), energie en bouwproducten).

Overzicht van de portefeuille van het investeringsplatform Sustainable Cities - totale waarde van EUR 242 miljoen
aan het einde van maart 2019
Jaar van
investering

Portefeuillebedrijf

Land

Activiteit

Acceo

Frankrijk

Groupe Claire

Frankrijk

Franse leverancier van inspectie- en certificeringsdiensten voor
gebouwen, met een focus op gebieden waarvoor specialistische
expertise vereist is, zoals liftinspecties, gereguleerde
toegankelijkheidscontroles en audits van energie-efficiëntie
Frans bedrijf actief in het ontwerpen, produceren en distribueren
van apparatuur & oplossingen voor drinkwaternetwerken.
Private bus operator in België die transportdiensten aanbiedt,
voornamelijk voor de regionale openbare besturen (De Lijn +
TEC)
Op België gebaseerde formuleerder en verdeler van
vlamvertragende chemicaliën en additieven voor
nichetoepassingen
Productie en implementatie van HVAC-systemen voor
energiezuinige huizen
Een bedrijf voor softwareoplossingen dat UMAX heeft
ontwikkeld, een op Microsoft gebaseerde softwareoplossing
voor nutsbedrijven
Kunststof palletpooling, d.w.z. de verhuur en het beheer van
kunststof pallets, kratten en drums voor de professionele markt
Aanbieder van passieve mobiele verkeersveiligheidsapparatuur:
beschermende barrières, grondplaten, verkeerskegels,
waarschuwingslampen en afbakeningstoestellen

Hansea
België
Incendin
België
Itho Daalderop

Nederland

Itineris
België
Sureca
Wemas

België
Duitsland

2016

2018
2014

2014

2016
2013

2016
2017

Totale portefeuille
Op 31 maart 2019 bestaat de totale beleggingsportefeuille van Gimv uit 55 portefeuillebedrijven, waarbij de 20
grootste bedrijven 60,3% van de totale portefeuille vertegenwoordigen. Portefeuilleconcentratie is beperkt. Geen
enkele participatie vertegenwoordigt meer dan 10% van de totale waarde van de beleggingsportefeuille en de vijf
grootste participaties vertegenwoordigen samen 22,5% van de totale portefeuille aan het einde van maart 2019,
vergeleken met 24,1% aan het einde van maart 2018.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de top 20-portefeuillebedrijven van Gimv op basis van hun waarde
(per eind maart 2019), waarbij het aandeel in de totale portefeuille per groep van vijf portefeuillebedrijven wordt
weergegeven.
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De huidige portefeuille van Gimv is “jong”, met een gemiddelde Portefeuillelooptijd van 3,4 jaar op 31 maart 2019
en met 73,0% van de portefeuillebedrijven die de afgelopen drie jaar zijn belegd. Onderstaande grafiek toont de
verdeling van de investeringen in portefeuillebedrijven van Gimv naar vintage (dat is de periode waarin de initiële
investering plaatsvond) per 31 maart 2019.5

5

Bron: de Emittent.
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Geografische verdeling
De vier thuismarkten van Gimv zijn België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Alle vier de landen
vertegenwoordigen een belangrijk deel van de totale beleggingsportefeuille. De onderstaande grafiek geeft de
geografische segmentatie weer van de totale beleggingsportefeuille op 31 maart 2019.

Waarderingsmethodologie
De aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 van 21 november 2013 introduceerde een vrijstelling voor
beleggingsondernemingen van het algemene principe dat een moedermaatschappij al haar dochterondernemingen
moet consolideren.
Een beleggingsentiteit wordt gedefinieerd als een entiteit die gelden verwerft van een of meer beleggers met het doel
beleggingsbeheerdiensten aan te bieden aan deze beleggers, die zich ertoe verbindt om zijn beleggers
vermogenswinsten of andere beleggingsinkomsten of een combinatie van beide te realiseren, en die de prestaties
van zo goed als al zijn beleggingen op basis van reële waarde meet en beoordeelt.
Gimv voldoet aan deze definitie van beleggingsentiteit; het meet alle belangrijke portefeuillebedrijven tegen reële
waarde waarbij waardeveranderingen via winst en verlies worden verwerkt. Dit betekent dat de totale
beleggingsportefeuille van Gimv wordt gewaardeerd op basis van het concept van de reële waarde, met een
driemaandelijkse mark-to-market op basis van marktinformatie van bedrijven met vergelijkbare activiteiten. Gimv
volgt in dit verband de International Private Equity en Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV-richtlijnen).
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Beleggingen in portefeuillebedrijven worden geclassificeerd als financiële vaste activa en worden gewaardeerd
tegen reële waarde via de resultatenrekening. Deze investeringen worden aanvankelijk geboekt tegen kostprijs.
Vervolgens worden de niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit de periodieke herwaarderingen
opgenomen in de resultatenrekening. Voor beleggingen die actief worden verhandeld op georganiseerde financiële
markten, wordt de reële waarde bepaald op basis van de biedkoersen van de effectenbeurs op de balansdatum,
behalve wanneer er beperkingen zijn op de verhandeling van de aandelen. In dat geval kan een korting worden
toegepast.
Voor niet-beursgenoteerde investeringen wordt een reële waarde in overeenstemming met IFRS 13 bepaald als het
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde
partijen die onafhankelijk zijn (at arm’s length). In de afwezigheid van een actieve markt voor een financieel
instrument maakt Gimv gebruik van waarderingsmodellen. De prijs van een recente investering wordt gehanteerd
in het geval van een recente investering in een bedrijf. Gimv hanteert dit model echter slechts gedurende een beperkte
periode na de datum van de betreffende transactie. De duur van deze periode is afhankelijk van de specifieke
kenmerken van de betreffende investering. Gedurende de beperkte periode volgend op de datum van de betreffende
transactie beoordeelt Gimv of wijzigingen of gebeurtenissen na de transactie een verandering in de reële waarde van
de investering zouden kunnen betekenen.
De meest gebruikte waarderingsmethode voor de portefeuillebedrijven van Gimv is de sales/earnings muliplemethode. Deze methode wordt gehanteerd voor investeringen in een gevestigd bedrijf met een identificeerbare
constante stroom van omzet of winst die als duurzaam kan worden beschouwd.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de waarderingsmethodologie van Gimv is te vinden in de geconsolideerde
jaarrekening voor het boekjaar 2018-2019, in het hoofdstuk “Boekhoudbeginselen, Bepaling van de Reële Waarde”
van pagina 82.
Het onderstaande diagram geeft een overzicht van de totale investeringsportefeuille van Gimv eind maart 2019
volgens de waarderingsmethode, waaruit blijkt dat 58% van de portefeuille is gebaseerd op een meervoudige
waardering door een referentiegroep.6 Het recentere deel van de portefeuille wordt nog steeds gewaardeerd tegen de
prijs van een recente investering (d.w.z. de investeringskost).

5

GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE
Belangrijkste financiële cijfers
De onderstaande tabel bevat de belangrijkste financiële cijfers van Gimv die werden opgenomen uitde geauditeerde
geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2018 en 31 maart 2019,
opgesteld in overeenstemming met IFRS.

Bron: de Emittent.
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Kerncijfers (kEUR)

31/03/2019

31/03/2018

Eigen vermogen

1 321 252

1 274 252

Portefeuille

1 081 926

960 369

276 699

380 452

1 371 319

1 356 502

112 079

107 064

63 567

63 567

Investeringen (eigen balans)

189 008

246 209

Desinvesteringen (eigen balans)

196 205

371 145

91

92

52,00

50,11

Nettoresultaat

4,41

4,21

Verwaterd nettoresultaat

4,41

4,21

Liquide middelen
Balanstotaal
Nettoresultaat
Totaal bruto dividend

Aantal medewerkers
Kerncijfers per aandeel (in EUR)
Eigen vermogen

2,50

2,50

50,00

49,15

25 426 672

25 426 672

56,7%

59,4%

8,8%

8,5%

Brutorendement op portefeuille

16,2%

15,6%

Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen

-3,8%

-1,9%

Brutodividend
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar)
Totaal aantal aandelen
Ratio's
Pay-out ratio
Nettorendement op eigen vermogen

Deze tabel toont een toename van zowel de Intrinsieke Waarde als de investeringsportefeuille van Gimv. Deze groei
werd gerealiseerd door een step up (verhoging) van het investeringsniveau en door een sterk portefeuillerendement.
Economische voorstelling van de verkorte geconsolideerde resultatenrekening
Resultatenrekening (mio EUR)

2018-2019 2017- 2018

Gerealiseerd

101,3

137,7

62,7

113,4

Portefeuilledividenden

24,5

14,8

Portefeuille-interesten

14,1

9,5

53,9

12,7

155,3

150,4

Meerwaarden en verliezen op realisatie van investeringen

Niet-gerealiseerde opbrengsten en kosten
Portefeuilleresultaat
Omzet

1,0

1,9

Aankoop goederen en diverse diensten

-15,8

-15,1

Bezoldigingen

-17,3

-20,0

Financieel resultaat

-0,3

0,6

Belastingen

-3,1

-1,0

Overige

-2,8

-0,1

116,9

116,8

4,8

9,7

112,1

107,1

Nettoresultaat
Minderheidsbelangen
Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming

Het resultaat van de investeringsportefeuille voor het boekjaar 2018-2019 bedroeg EUR 155,3 miljoen, een stijging
van EUR 150,4 miljoen ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een hoger
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niet-gerealiseerd (waarderings)resultaat en een hogere portefeuilledividendopbrengst. Door dit hogere
portefeuilleresultaat nam het nettoresultaat van Gimv toe met 4,7% tot EUR 112,1 miljoen eind maart 2019.
De belangrijkste oorzaken van het ongerealiseerde portefeuilleresultaat worden weergegeven in de onderstaande
grafiek. Deze grafiek toont aan dat de sterke prestatie van de portefeuille van Gimv (zoals uitgedrukt in de groei van
de omzet en EBITDA, “Resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen”)) de belangrijkste
oorzaak was van de positieve waarderingsevolutie van de portefeuille. De negatieve invloed van de netto financiële
schuld kan voornamelijk worden verklaard door het feit dat sommige van de portefeuillebedrijven bepaalde add-on
acquisities met bijkomende financiële schulden financierden.

Economische voorstelling van de verkorte geconsolideerde balans
Geconsolideerde balans (mio EUR)

31/03/2019 31/03/2018

Vaste activa
Investeringsportefeuille
Overige vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Overige vlottende activa

1 090,3

968,3

1 081,9

960,4

8,4

7,9

281,0

388,2

276,7

380,5

4,3

7,7

Totaal activa

1 371,3

1 356,5

Totaal eigen vermogen

1 347,3

1 339,9

1 321,3

1 274,3

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming
Minderheidsbelangen

26,1

65,6

24,0

16,7

Langlopende verplichtingen

14,1

5,9

Kortlopende verplichtingen

9,9

10,8

1 371,3

1 356,5

Totaal verplichtingen

Totaal passiva

Tijdens het boekjaar 2018-2019 steeg de reële waarde van de beleggingsportefeuille van Gimv met 12,7% ten
opzichte van het voorgaande jaar tot EUR 1.081,9 miljoen. De belangrijkste oorzaak van deze groei waren de
investeringen voor een bedrag van EUR 189 miljoen en een positief waarderesultaat van EUR 53,9 miljoen. De
onderstaande grafiek geeft meer informatie over deze aanjagers.
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Vanwege het hoge niveau van investeringen in combinatie met de betaling van het dividend voor het boekjaar 20172018 (EUR 63,5 miljoen), daalde de nettokasmiddelen van Gimv van EUR 380,5 miljoen tot EUR 276,7 miljoen op
het einde van maart 2019. Dit laatste vertegenwoordigt 20% van het balanstotaal.
Eind maart 2019 had de Emittent geen financiële schuld op zijn balans. Alle activa worden volledig gefinancierd
door het eigen vermogen. Daarnaast heeft de Emittent ongebruikte bankkredietlijnen voor een totaalbedrag van EUR
200 miljoen. Voor meer informatie, zie “Financiering” hieronder.
Intrinsieke Waarde
De Intrinsieke Waarde is een conventionele referentie die wordt verkregen door het toevoegen van bruto
kasmiddelen aan de reële waarde van de beleggingsportefeuille (totale activa) en het in mindering brengen van de
brutoschuld (totale passiva). De Intrinsieke Waarde (die meestal wordt aangegeveven als een waarde per aandeel)
stelt de aandeelhouder in staat om op regelmatige basis een beeld te hebben van de netto vermogenswaarde van de
Emittent, waarvan een deel wordt bepaald door de evolutie van de reële waarde van de portefeuille.
De Intrinsieke Waarde wordt verkregen door de materiële en immateriële vaste activa, brutocash, andere vlottende
activa en eigen aandelen toe te voegen aan de reële waarde van de investeringsportefeuille van de Emittent en met
aftrek van de brutoschulden en minderheidsbelangen, op basis van de volgende waarderingsprincipes voor de
portefeuille:
(a)

investeringen in beursgenoteerde ondernemingen en eigen aandelen worden gewaardeerd aan de slotkoers,
tenzij er aandelen zijn die ten grondslag liggen aan enige verbintenissen aangegaan door de Emittent, in welk
geval hun waarde wordt begrensd op de omzettings-/uitoefeningsprijs, tenzij er een lock-up is op de
beursgenoteerde aandelen, wat leidt tot de toepassing van een lock-up korting op de slotkoers (d.w.z. -1,5%
per maand lock-up);

(b)

investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen worden gewaardeerd aan hun reële waarde (d.w.z. het
bedrag waarvoor een bepaald actief verhandeld zou worden tussen goed geïnfomeerde bereidwillige partijen
in een at arm’s length transactie); en

(c)

wat de portefeuille van eventuele private equity fondsen beheerd door derde partijen betreft, stemt de
waardering overeen met de gerapporteerde intrinsieke waarde van het aandeel van de Emittent in het fonds
(de kapitaalrekening) zoals bepaald door de fondsbeheerders. Dit bedrag wordt gecorrigeerd voor eventuele
uitkeringen of kapitaalopvragingen die hebben plaatsgevonden tussen de rapporteringsdatum van het fonds
en de sluitingsdatum van de Emittent. Bovendien kan er een vermindering worden toegepast op de
gerapporteerde intrinsieke waarde wanneer dit passend wordt geacht.

Op 31 maart 2019 bedroeg de netto-inventariswaarde kEUR 1.321.252 (EUR 52 per aandeel), een stijging van 3,7
procent in vergelijking met kEUR 1.274.252 (EUR 50,1 per aandeel) op 31 maart 2018, en vertegenwoordigde het
een jaar-op-jaar stijging in absolute termen van kEUR 47.000.
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Dividendbeleid
Het is het beleid van de Emittent om het dividend dat het aan zijn aandeelhouders toekent niet te verlagen, behalve
in uitzonderlijke omstandigheden, en te verhogen wanneer dit op duurzame wijze mogelijk is.
In de afgelopen twee jaar bedroeg het brutodividend EUR 2,5 per aandeel, wat resulteerde in een totale uitbetaling
van EUR 63,5 miljoen in elk jaar. De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de dividenden die in de afgelopen
tien jaar zijn toegekend.

Financiële parameters
De onderstaande tabel bevat de belangrijkste financiële parameters die doorheen dit Prospectus worden gebruikt:
Financiële parameter

Beschrijving

EBITDA

Resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen.

Pay-out ratio

De pay-out ratio voor het boekjaar N wordt berekend door (i) de dividenden
betaald in N + 1 voor het boekjaar N te delen door (ii) de nettowinst (zoals
weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening van de Emittent als
“Nettoresultaat winst van de periode – Toerekenbaar aan de aandeelhouders
van de moederonderneming”) van het boekjaar N.

Nettorendement op eigen
vermogen

De nettowinst nettowinst (zoals gereflecteerd in de geconsolideerde
resultatenrekening van de Emittent als “Nettoresultaat winst van de periode
– Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming”) van
het boekjaar N gedeeld door de Intrinsieke Waarde op het einde van het
boekjaar N-1 (zoals weergegeven in de geconsolideerde balans van de
Emittent als “Eigen vermogen – Eigen vermogen toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de moederonderneming”).

Bruto
rendement
portefeuille

De som van gerealiseerde winsten en verliezen op verkoop (zoals
weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening van de Emittent als
“Meerwaarde op realisatie van investeringen” en “Verliezen op realisatie
van investeringen”, niet-gerealiseerde winsten en verliezen op financiële
activa (zoals weergegeven in de geconsolideerde resultatentrekening van de
Emittent als “Niet-gerealiseerde kosten uit financiële activa gewaardeerd
aan de reële waarde via reultaat”, “Niet-gerealiseerde kosten uit financiële
activa gewaardeerd aan de reële waarde via resultaat” en “Bijzondere
waardeverminderingen”), dividenden (zoals weergegeven in de
geconsolideerde resultatenrekening van de Emittent als “Dividenden”) en
interesten op de portefeuille (zoals weergegeven in de geconsolideerde

op
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resultatenrekening van de Emittent als “Interesten”) in boekjaar N gedeeld
door de reële waarde van de portefeuille op het einde van boekjaar N-1 (zoals
weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening van de Emittent als
“Nettoresultaat winst van de periode – Toerekenbaar aan de aandeelhouders
van de moederonderneming”).

6

Premie / dicount op eigen
vermogen

Het procentuele verschil (uitgedrukt in verhouding tot de Intrinsieke
Waarde) tussen de marktkapitalisatie en de Intrinsieke Waarde zoals
weergegeven in de geconsolideerde resultatenrekening van de Emittent als
“Nettoresultaat winst van de periode – Toerekenbaar aan de aandeelhouders
van de moederonderneming” (+ = premie; – = korting)

Reële waarde

Reële waarde wordt bepaald als het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld tussen goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde
partijen die onafhankelijk zijn (at arm’s length). In de afwezigheid van een
actieve markt voor een financieel instrument gebruikt Gimv
waarderingsmodellen (zoals beschreven in haar jaarverslag 2018-2019) om
de reële waarde van haar portefeuille te bepalen in overeenstemming met de
International Private Equity en Venture Capital Valuation Guidelines.

Duur van de portefeuille

De periode waarin Gimv investeert in een portefeuillebedrijf, gewogen naar
de timing van de geldinvesteringen in het betreffende portefeuillebedrijf.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Op de datum van dit Prospectus kan de organisatiestructuur van Gimv schematisch als volgt worden samengevat:

(1)

Gimv is in Duitsland werkzaam via een Duitse vaste inrichting

(2)

De andere groepsvennootschappen zijn opgelijst in de onderstaande tabel:
Naam

Aandeel

Land

Gimv Arkiv Technology Fund NV (in
liquidatie)

50,17%

België

Gimv Arkiv Tech Fund II NV

52,00%

België

Gimv France SAS

100,00%

Frankrijk

Gimv Nederland BV

100,00%

Nederland

Gimv-XL NV

100,00%

België

I-mmoPad NV

100,00%

België
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(3)
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In lijn met de private equity-praktijk in de thuismarkten van Gimv, heeft Gimv sinds 2001 een langetermijnincentiveplan (ook
‘carried interest’ of ‘co-investeringsstructuur’ genoemd). In het kader van dit plan delen de leden van het Executief Comité van de
Emittent en een significante groep van werknemers in de gerealiseerde netto-meerwaarden en nemen ze dus deel aan de
langetermijnresultaten van Gimv. Dit langetermijnincentiveplan is gebaseerd op opeenvolgende investeringsperiodes van twee tot
drie jaar (‘vintages’) waarin werknemers van Gimv co-investeren, via co-investeringsvehikels, in de groep (basket) van bedrijven
waarin Gimv investeert gedurende deze driejarige periode. De co-investeringen worden niet uitgevoerd door individuele
portefeuillebedrijven, maar door een groep (‘basket’ of ‘vintage’) van bedrijven. Op deze manier kunnen winstgevende en
verlieslatende investeringen elkaar compenseren. De co-investering wordt hoofdzakelijk uitgevoerd met financiering via een door
Gimv verstrekte lening aan het co-investeringsvehikel in kwestie. Raadpleeg voor meer informatie pagina 65 tot 69 van het
jaarverslag van 2018-2019 van de Emittent.

TRENDINFORMATIE
De toekomstige resultaten van Gimv en de waardecreatie van de portefeuille van Gimv zijn afhankelijk van een
aantal externe factoren. Dit zijn onder andere (i) de mogelijke vertraging van de groei van de Europese economie,
(ii) de verdere economische ontwikkelingen in opkomende markten, (iii) de evolutie van het vertrouwen van
overheden, spaarders en consumenten, bemoeilijkt door de vergrijzing, budgettaire maatregelen en inflatoire druk,
(iv) het geopolitieke klimaat in verscheidene delen van de wereld, (v) de stabiliteit van de regelgeving en de fiscaliteit
in de markten waarin zowel de Emittent als de portefeuillebedrijven actief zijn, (vi) de stabiliteit en de liquiditeit
van het financiële systeem, zowel voor wat betreft waarderingsniveaus als voor de financiering van de
portefeuillebedrijven, (vii) de receptiviteit van de markt voor nieuwe beursintroducties en kapitaaltransacties, (viii)
de dynamiek bij internationale groepen en industriële spelers voor verdere acquisities en (ix) de duur en de
modaliteiten van het huidige monetaire beleid van zowel de Federal Reserve in de Verenigde Staten als de Europese
Centrale Bank en dus de mogelijke teloorgang van de huidige groeiimpulsen, die een grote invloed kunnen hebben
op de financiële markten. Een aantal sectoren worden ook geconfronteerd met verstorende ontwikkelingen, wat
enorme uitdagingen met zich meebrengt om zich hieraan aan te passen, maar tegelijkertijd opportuniteiten biedt
voor bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden.
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FINANCIERING
De investeringsportefeuille van Gimv wordt momenteel volledig gefinancierd met eigen vermogen (EUR 1.321,3
miljoen op het einde van maart 2019). Een deel van dit eigen vermogen is nog niet geïnvesteerd, maar is nog steeds
beschikbaar als contant op de balans van de Emittent (EUR 276,7 miljoen op het einde van maart 2019).
Daarnaast heeft de Emittent ongebruikte kredietlijnen voor een totaalbedrag van EUR 200 miljoen. Deze
kredietlijnen bevatten gebruikelijke verklaringen, convenanten en wanprestaties (events of default), waaronder een
cross-default (kruislings verzuim) bepaling en een bepaling inzake controlewijziging. De uitgifte van de Obligaties
zal niet leiden tot een schending van de in deze financieringsdocumenten opgenomen convenanten.
De Emittent verleent regelmatig leningen aan zijn portefeuillebedrijven. Eind maart 2019 bedroeg het totaal aantal
leningen EUR 182,5 miljoen, wat 16,9% van de totale investeringsportefeuille vertegenwoordigt. De meest
omvangrijke lening was gelijk aan 2,0% van de totale beleggingsportefeuille. Eind maart 2019 was er geen deel van
de totale kredietportefeuille achterstallig (in vergelijking met met 0,3% eind maart 2018). Bovendien werd er op het
niveau van Gimv’s portefeuillebedrijven specifieke financiering voor specifieke participaties aangegaan, die
voordeel kan halen uit de zekerheid die door dergelijke portefeuillebedrijven werd verleend. De Emittent heeft geen
bijkomende garanties of zekerheidsrechten toegekend ten behoeve van zijn portefeuillebedrijven. Voor meer
informatie wordt verwezen naar toelichting 15 bij de jaarrekening van 2018-2019 van de Emittent (sectie 8.1.15),
die door verwijzing in dit Prospectus is opgenomen.
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INVESTERINGEN
Als investeringsmaatschappij is investeren in portefeuillebedrijven de kern van de activiteiten van Gimv. Met
uitzondering van deze kerninvesteringen zijn er geen specifieke investeringen die een belangrijke impact zouden
kunnen hebben op de financiële positie van de Emittent.
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RECENTE GEBEURTENISSEN
Behalve zoals elders in het Prospectus vermeld, is er sinds 31 maart 2019 geen belangrijke wijziging in de financiële
positie of handelspositie van de Emittent geweest, noch was er een wezenlijke negatieve verandering in de
vooruitzichten van de Emittent sinds 31 maart 2019.
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MATERIËLE CONTRACTEN
De Emittent is geen wezenlijke overeenkomsten aangegaan buiten de normale uitoefening van zijn activiteiten, die
ertoe zou kunnen leiden dat een lid van de Groep een verplichting of een aanspraak heeft die van wezenlijk belang
is voor het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen jegens de Obligatiehouders na te komen.
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KAPITAAL
Aandelenkapitaal
Op de datum van dit Prospectus bedraagt het aandelenkapitaal van de Emittent EUR 241.364.628,63 en wordt het
vertegenwoordigd door 25.426.672 aandelen. Alle aandelen zijn gewone aandelen en vertegenwoordigen een gelijk
deel van het aandelenkapitaal van de Emittent. Alle aandelen zijn volledig volgestort en vrij overdraagbaar, met
gelijke stemrechten en zonder nominale waarde.
Grote aandeelhouders
Overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, moet elke persoon
of juridische entiteit die (rechtstreeks of onrechtstreeks) aandelen of andere stemrechtverlenende effecten bezit of
verwerft, aan de Emittent en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten het aantal effecten
bekendmaken dat deze persoon alleen of gezamenlijk bezit wanneer zijn of haar stemrechten 5% of meer van het
totaal aantal bestaande stemrechten van de Emittent uitmaakt. Deze persoon moet dezelfde soort openbaarmaking
doen in het geval van overdrachten of verwervingen van aanvullende effecten wanneer zijn of haar stemrechten 5%,
10% enzovoort van het totaal aantal bestaande stemrechten van de Emittent bereiken met een verhoging met 5% (of,
in voorkomend geval, de bijkomende drempels voorzien in de statuten van de Emittent) of wanneer de stemrechten
onder één van deze drempels vallen. Op de datum van dit Prospectus voorzien de statuten van de Emittent in een
bijkomende drempel voor bekendmaking van 3% van de stemrechten (maar geen veelvouden van 3%).
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de Emittent op basis van de
openbaarmakingen die de aandeelhouders hebben gedaan op de datum van het Prospectus (voor dergelijke
doeleinden werden exitverklaringen niet in aanmerking genomen). Hoewel de toepasselijke transparantie- en
openbaarmakingsregels vereisen dat er een openbaarmaking wordt gedaan door elke persoon die één van de
relevante drempels overschrijdt of onderschrijdt, is het mogelijk dat de onderstaande informatie met betrekking tot
een aandeelhouder niet langer up-to-date is.
Aandeelhouders

Vlaamse Participatiemaatschappij NV

Aantal aandelen

6.818.407

Free float

Percentage in het
kapitaal van de
Emittent
26,82%

Datum
van
laatste
transparantieverklaring
31 oktober 2008

73,18%

Het onderstaande diagram geeft een overzicht van het type van investeerders dat aandelen van de Emittent aanhoudt
op basis van een enquête ter identificatie van aandeelhouders gehouden door Ipreo in het vierde kwartaal van 2017:
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Aandeelhoudersregelingen
Naar beste weten van de Emittent, zijn er geen regelingen van kracht die op een latere datum kunnen resulteren in
een controlewijziging over de Emittent.
13

MANAGEMENT EN CORPORATE GOVERNANCE
Algemeen
Deze sectie biedt een overzicht van de regels en principes volgens dewelke de corporate governance van de Emittent
is gestructureerd. Naast het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de bepalingen van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen, hanteert de Emittent de Belgische Corporate Governance Code voor
beursgenoteerde ondernemingen (2009) als referentie op dit gebied.
De belangrijkste aspecten van het corporate governance beleid van de Emittent worden toegelicht in zijn Corporate
Governance Charter, dat beschikbaar is op de website van de Emittent (www.gimv.com). De meest recente versie
dateert van mei 2017. Het Corporate Governance Charter wordt regelmatig herzien en waar nodig worden
aanpassingen aangebracht.
Raad van Bestuur
Competenties
De elangrijke strategische beslissingen en investeringsbeslissingen worden genomen door de Raad van Bestuur van
de Emittent. De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf leden die in principe maandelijks bijeenkomen om de principes
van het strategisch beleid van de Emittent te bepalen. Deze strategische richtsnoeren worden vervolgens door de
gedelegeerd bestuurder vertaald in de dagelijkse praktijk.Samenstelling
Op de datum van dit Prospectus is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
Naam

Positie

Einddatum
mandaat

Hilde Laga

Voorzitter / bestuurder namens VPM

26-06-2019*

Koen Dejonckheere

Gedelegeerd bestuurder / CEO

30/06/2021

Brigitte Boone

Bestuurder namens VPM

26-06-2019 *

Marc Descheemaecker

Bestuurder namens VPM

26-06-2019 *

Johan Deschuyffeleer

Onafhankelijk bestuurder

29/06/2022

Manon Janssen

Onafhankelijk bestuurder

24/06/2020

Luc Missorten

Onafhankelijk bestuurder

29/06/2022
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van

het

Geert Peeters

Bestuurder namens VPM

26-06-2019*

Karel Plasman

Bestuurder namens VPM

26-06-2019*

Bart Van Hooland

Onafhankelijk bestuurder

24/06/2020

Frank Verhaegen

Onafhankelijk bestuurder

30/06/2021

An Vermeersch

Onafhankelijk bestuurder

30/06/2021

* De termijn van de vijf bestuurders die namens VPM zijn benoemd eindigt ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Emittent, die op 26 juni 2019 is gepland. Het voorstel om de termijn van alle vijf bestuurders te hernieuwen zal aan de
aandeelhouders worden voorgelegd.

De belangrijkste activiteiten van de bestuurders buiten de Emittent zijn hieronder opgelijst:

Het bedrijfsadres van alle bestuurders is Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België.
Het curriculum vitae van elke directeur kan als volgt worden samengevat:
Mevrouw Hilde Laga, voorzitter / directeur namens VPM
Mevrouw Hilde Laga is lid van de Raad van Bestuur van de Emittent sinds juni 2015 en voorzitter sinds 1 april
2016. Zij zit onder andere in de Raden van Bestuur van Barco, Agfa Gevaert en Greenyard, die allen genoteerd zijn
op Euronext Ze is ook gasthoogleraar aan de KU Leuven en lid van de Belgische Corporate Governance Commissie.
Zij is de stichtster van het advocatenkantoor Laga, waar zij vele jaren managing partner was, evenals hoofd van de
corporate en de M&A praktijk.
De heer Koen Dejonckheere, Gedelegeerd bestuurder - Chief Executive Officer
De heer Koen Dejonckheere werd in 2008 aangesteld als CEO van de Emittent. Voordien was hij managing director
bij KBC Securities. Eerder was hij actief in zowel corporate finance als private equity. De heer Dejonckheere
behaalde een diploma burgerlijk ingenieur aan de Universiteit Gent en een MBA aan IEFSI-EDHEC in Rijsel
(Frankrijk). Als CEO is hij sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van de Emittent.
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Mevrouw Brigitte Boone, directeur namens VPM
Mevrouw Brigitte Boone heeft een masterdiploma rechten en een master in economisch recht. Ze is ook een alumna
van INSEAD en Harvard Business School. Tussen 1985 en 2009 bekleedde Boone verschillende posities (legal
counsel, hoofd tax afdeling, CEO Fortis Private Equity, CEO commercial and investment banking) bij Generale
Bank, later Fortis Bank. Ze was ook lid van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van Fortis Bank tot mei
2009. Momenteel is mevrouw Boone zaakvoerder bij 2B Projects. Daarnaast houdt zij mandaten als onafhankelijk
bestuurder bij Amonis OFP, Fidimec, Imec, NN Insurance België, Puilaetco Dewaay, SD Worx, VP Participaties,
VPM en Wereldhave België. Ze is ook niet-uitvoerend bestuurder bij Enabel en De Werkvennootschap. Mevrouw
Boone is lid van de Raad van Bestuur van de Emittent sinds juni 2015.
De heer Marc Descheemaecker, directeur namens VPM
De heer Marc Descheemaecker behaalde in 1977 het masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan
de UFSIA (Universiteit van Antwerpen). In 1978 vervolledigde hij zijn studie aan het Europa College te Brugge,
waar hij een postgraduaat in de Europese Economie behaalde. De heer Descheemaecker was CEO van de NMBS
(Belgische nationale spoorwegmaatschappij) van 2004 tot 2013 en is voorzitter van de Raad van Bestuur van BAC
(Brussels Airport Company) sinds 2013. Daarnaast is de heer Descheemaecker voorzitter van de Raad van Bestuur
van De Lijn en Lijncom, lid van de Raad van Bestuur van Ethias en Vitrufin (holding boven Ethias) en lid van de
Raad van Bestuur van de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Sinds januari
2017 is hij lid van de Raad van Bestuur van de NMBS. De heer Descheemaecker is lid van de Raad van Bestuur van
de Emittent sinds oktober 2014.
De heer Johan Deschuyffeleer, onafhankelijk bestuurder
De heer Johan Deschuyffeleer heeft meer dan 35 jaar internationale ervaring in de ICT- en technologiesector. Na
verschillende functies aan het begin van zijn carrière - als ingenieur en manager bij Siemens en Hewlett-Packard was de heer Deschuyffeleer Managing Director Belux bij Compaq. Nadien keerde de heer Deschuyffeleer terug naar
Hewlett Packard om de Technology Services divisie te leiden, eerst binnen Europa en later ook wereldwijd vanuit
Silicon Valley. Vandaag is de heer Deschuyffeleer voorzitter van de Raad van Bestuur van Orange Belgium en
bestuurder bij Automation, Vlerick Alumni en To Walk Again. Deschuyffeleer is industrieel ingenieur van opleiding
en heeft ook Middle Management gestudeerd aan de Vlerick Management School. Hij is lid van de Raad van Bestuur
van de Emittent sinds juni 2018.
Mevrouw Manon Janssen, onafhankelijk bestuurder
Mevrouw Manon Janssen studeerde af als handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel/Solvay Business
School. Ze begon haar carrière bij Procter & Gamble, waar ze zestien jaar in verschillende landen werkte en waar
ze verantwoordelijk was voor grote merken. In 2000 werd ze Vice-President Marketing & Innovation bij Electrolux
Europe en in 2005 begon ze als Chief Marketing Officer bij Philips Lighting. Van mei 2010 tot mei 2015 was
mevrouw Janssen CEO en gedelegeerd bestuurder van Ecofys Group, een toonaangevend adviesbureau op het
gebied van energie en klimaat. Sinds september 2015 is zij CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij Ecorys,
een internationaal beleidsbureau dat private en publieke leiders bijstaat bij het maken van weloverwogen keuzes op
het vlak van economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingskwesties. Daarnaast is zij voorzitter van De Topsector
Energie (NL) en lid van verschillende expertcommissies op het gebied van energietransitie. In het kader van het
Nederlandse Klimaatakkoord heeft ze de leiding van de sectortafel Industrie. Mevrouw Janssen is lid van de Raad
van Bestuur van de Emittent sinds januari 2017.
De heer Luc Missorten, onafhankelijk bestuurder
De heer Luc Missorten was CEO van Corelio tot eind september 2014. Eerder bekleedde hij functies bij
advocatenkantoor Linklaters en bij Citibank, waarna hij werd benoemd tot chief financial officer bij AB Inbev en
UCB. De heer Missorten bekleedt verschillende bestuurdersposities, voornamelijk bij beursgenoteerde
ondernemingen (Barco, Ontex, Recticel en Scandinavian Tobacco Group). De heer Missorten is lid van de Raad van
Bestuur van de Emittent sinds juni 2014.
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De heer Geert Peeters, directeur namens VPM
De heer Geert Peeters is momenteel COO bij Dr. Martens Airwair Ltd. Voordien was hij COO bij Cath Kidston Ltd.
en bekleedde hij verschillende posities gedurende een lange carrière bij VF Corporation en Levi Strauss & Co. Hij
was ook actief bij Bacardi Ltd en Sofinal NV. Hij heeft een masterdiploma industrieel ingenieur in textiel/chemie,
een executive MBA aan Flanders Business School en een master in Operations & Supply Chain Management aan
Vlerick Business School. De heer Peeters is lid van de Raad van Bestuur van de Emittent sinds april 2016.
De heer Karel Plasman, directeur namens VPM
De heer Karel Plasman heeft een masterdiploma handels- en financiële wetenschappen. Gedurende vijf jaar was hij
professor aan de Handelshogeschool te Antwerpen, waar hij moderne financiële technieken doceerde. De heer
Plasman bekleedde senior managementposities bij internationale financiële organisaties zoals Rabobank Nederland,
VISA International London en de Almanij-groep. In juni 2002 richtte dhr. Plasman Corga SA Luxembourg op, dat
in 2007 geïntegreerd werd in Acerta Consult. Tot mei 2014 was hij CEO van de Acerta Group. De heer Plasman is
lid van de Raad van Bestuur van de Emittent sinds juni 2015.
De heer Bart Van Hooland, onafhankelijk bestuurder
De heer Bart Van Hooland is als ondernemer actief in ‘kmo’s in diverse sectoren. Zijn voornaamste activiteit vandaag
is de leiding van DROIA, een investerings- en venturingorganisatie gericht op nieuwe kankertherapieën. Hij
ontwikkelt activiteiten als start-ups of via nieuwe partnerschappen. De heer Van Hooland is lid van de Raad van
Bestuur van de Emittent sinds juni 2010.
De heer Frank Verhaegen, onafhankelijk bestuurder
De heer Frank Verhaegen is een niet-uitvoerend bestuurder bij Qpinch (Caloritum) en Namé Recycling, een
onafhankelijke bestuurder bij VDK Bank NV, Bank J. Van Breda & Co en FinAx en penningmeester van de
Antwerpse kathedraal. Eerder bekleedde hij verschillende posities als audit vennoot, was hij voorzitter van Deloitte
België en voorzitter van het Instituut van de Revisoren erkend voor de financiële instellingen. De heer Verhaegen
heeft een masterdiploma rechten en economische wetenschappen van de KU Leuven en een executive MBA ‘High
Performance Boards’ aan het IMD (België). De heer Verhaegen is bestuurder van de Emittent sinds juli 2017.
Mevrouw An Vermeersch, directeur
Mevrouw An Vermeersch studeerde af als Bio-Ingenieur in de Microbiologie en Biochemie aan de Universiteit van
Gent en behaalde een MBA aan de Vlerick Business School. Ze startte haar carrière bij GSK, waarna ze in 2000
begon te werken als consultant bij McKinsey & Company Inc., waar ze verschillende projecten leidde in Healthcare
en Pharma. In 2008 keerde ze terug naar GSK Vaccines als Global Business Operations Director - Global Vaccines
Development. Van 2012 tot 2015 leidde ze als Vice President - Vaccines Executive Office het opstellen van een
nieuwe strategie, het transformatieprogramma en de integratie van Novartis Vaccines. Ze werd in 2016 benoemd tot
Vice President - Global Health and Public Affairs en leidt onder meer de Global Health-strategie. In 2018 werd ze
ook verantwoordelijk voor Global Governmental Affairs bij GSK Vaccines. Mevrouw Vermeersch is lid van de Raad
van Bestuur van de Emittent sinds juni 2017.
Adviserende comités
Algemeen
In de schoot van de Raad van Bestuur zijn er drie gespecialiseerde adviserende comités opgericht: het Audit & Risk
Comité, het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité. De oprichting en werking van deze comités wordt
beschreven in de statuten van de Emittent en zijn Corporate Governance Charter. Na elke vergadering ontvangt de
Raad van Bestuur een rapport met aanbevelingen met betrekking tot de beslissingen die het moet nemen.
Audit & Risk Comité
Op de datum van dit Prospectus bestaat het Audit & Risk Comité uit de heer Luc Missorten (Voorzitter), mevrouw
Brigitte Boone, de heer Marc Descheemaecker en de heer Frank Verhaegen, die allemaal hun bedrijfsadres hebben
op Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België. Het comité is dus uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende
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bestuursleden, waarvan de helft onafhankelijk bestuurder. Alle leden van het Audit & Risk Comité voldoen aan de
deskundigheidscriteria inzake boekhouding en audit.
De hoofdactivitieit van het Audit & Risk Comité is het aansturen van en het toezicht houden op de financiële
rapportering, het boekhoudproces en de administratie van de Emittent. De financiële rapportering wordt op
kwartaalbasis uitgebreid besproken met bijzondere aandacht voor de waarderingsbeslissingen met betrekking tot de
participaties in de portefeuille. Het Audit & Risk Comité monitort ook de efficiëntie van de interne controle- en
risicobeheersystemen. Het Audit & Risk Comité rapporteert systematisch over zijn activiteiten aan de Raad van
Bestuur en herbekijkt het Audit & Risk Comité charter op jaarbasis.
Remuneratiecomité
Op datum van dit Prospectus bestaat het Remuneratiecomité uit de heer Frank Verhaegen (Voorzitter), mevrouw
Manon Janssen, de heer Geert Peeters, de heer Karel Plasman en de heer Bart Van Hooland, die allen hun
bedrijfsadres hebben op Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België. Aldus bestaat het Remuneratiecomité
volledig uit niet-uitvoerende bestuurders en zijn drie van de vijf leden onafhankelijk bestuurder.
Naast zijn reguliere werkzaamheden inzake het remuneratiebeleid en de voorbereiding van het remuneratierapport,
heeft het Remuneratiecomité in het boekjaar 2018-2019 ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

de evaluatie van het uitvoerend management en de vaststelling van hun doelstellingen en hun jaarlijkse
variabele vergoeding;

-

de toewijzing van het 2018-2021 langetermijnincentiveplan; en

-

de jaarlijkse update van het HR-beleid.

Benoemingscomité
Op de datum van dit Prospectus bestaat het Benoemingscomité uit mevrouw Hilde Laga (Voorzitter), de heer Marc
Descheemaecker, mevrouw Manon Janssen, de heer Bart Van Hooland en de heer Frank Verhaegen, die allen hun
bedrijfsadres hebben op Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België. Aldus bestaat het Benoemingscomité
volledig uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan drie van de vijf leden onafhankelijk bestuurders zijn.
Gedurende het boekjaar 2018-2019 heeft het Benoemingscomité zich voornamelijk gericht op de vervanging van
mevrouw Sophie Manigart als onafhankelijk bestuurder, wat geleid heeft tot de benoeming van de heer Johan
Deschuyffeleer door de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 27 juni 2018.
Executief Comité
Competenties
De Chief Executive Officer (CEO) van de Emittent is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische
beslissingen en de investeringsbeslissingen van de Raad van Bestuur. De CEO wordt bij de uitvoering van zijn taken
bijgestaan door het Executief Comité. Het Executief Comité is geen directiecomité/comité de direction in de zin van
artikel 524bis van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
Samenstelling
Op de datum van dit Prospectus is het Executief Comité als volgt samengesteld:
Naam

Positie

Edmond Bastijns

Chief Legal Officer – Secretaris-Generaal

Dirk Dewals

Managing Partner – Hoofd van Connected Consumer

Bart Diels

Managing Partner – Hoofd van Health & Care

Erik Mampaey

Managing Partner – Hoofd van Sustainable Cities
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Kristof Vande Capelle

Chief Financial Officer

Tom Van de Voorde

Managing Partner – Hoofd van Smart Industries

Het bedrijfsadres van elk lid van het Executief Comité is Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België.
Het curriculum vitae van elk lid van het Executief Comité kan als volgt worden samengevat:
De heer Edmond Bastijns, Chief Legal Officer en secretaris-generaal
De heer Edmond Bastijns vervoegde Gimv in september 2000. Sinds 2007 is hij verantwoordelijk voor het juridisch
departement in zijn hoedanigheid als Chief Legal Officer. In juli 2016 werd hij benoemd tot Secretary General en
werd hij lid van het Executief Comité. Voordat hij Gimv vervoegde, was hij van 1996 tot 2000 advocaat bij Linklaters
in Brussel (voorheen De Bandt, van Hecke & Lagae). De heer Bastijns behaalde een masterdiploma rechten aan de
Universiteit van Leuven (KU Leuven) en voltooide het Advanced Management Program aan de Chicago Booth
School of Business.
De heer Dirk Dewals, Hoofd Connected Consumer
De heer Dirk Dewals vervoegde Gimv in 2009. Voordien deed hij ruime ervaring op tijdens zijn tien jaar corporate
financing bij Petercam, waarbij hij zowel beursgenoteerde als private vennootschappen en hun aandeelhouders
adviseerde over fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties en strategische evaluaties. Sinds eind 2017 staat de
heer Dewals aan het hoofd van het Connected Consumer-platform en is hij lid van het Executief comité. De heer
Dewals is handelsingenieur (KU Leuven) en was ook werkzaam in het departement bedrijfseconomie en -strategie
aan de KU Leuven.
Mr Bart Diels, Hoofd - Health & Care
Tijdens zijn meer dan 25 jaar bij Gimv heeft de heer Diels een succesvol, breeden volledig trackrecord opgebouwd,
zowel in early als late stage investeringen, in business building, buy & build-strategieën en exit (IPO & trade sale)
en dit in verschillende sectoren. De heer Diels heeft early stage-bedrijven zoals BAI, Coreoptics, eXimius, Filepool
en Metrisin elk stadium van het groeiproces begeleid, van een sterk idee naar een succesvole exit. Hij realiseerde
ook aanzienlijke meerwaarden bij latestage-investeringen zoals Acertys, Almaviva, FICS en LMS. Vandaag is de
heer Diels voorzitter van OTN Systems en lid van de raad van bestuur van Eurocept, Spineart en Stiplastics. Zijn
brede ervaring is essentieel bij het verder uitbouwen van het Health & Care-platform van Gimv, dat hij sinds eind
2012 heeft geleid. De heer Diels heeft een masterdiploma Financiële en Kwantitatieve Economie en een MBA,
beiden aan de Universiteit van Antwerpen (België).
De heer Erik Mampaey, Hoofd - Sustainable Cities
De heer Erik Mampaey vervoegde Gimv begin 2018 als hoofd van Sustainable Cities. Eerder was hij werkzaam bij
ENGIE als hoofd van Acquisitions, Investments & Financial Advisory (AI & FA) Europe (Business units in de
Benelux, Noord-, Oost-, Midden- en Zuid-Europa en in het Verenigd Koninkrijk/Ierland). In deze hoedanigheid was
hij verantwoordelijk voor een hele reeks strategische en financiële projecten in Europa, waar hij de leiding had over
een M&A/financial engineering team dat zich richtte op een zeer brede waarier van energie en duurzame
onderwerpen. De heer Mampaey studeerde af als Handelsingenieur aan de KU Leuven, waarna hij een Executive
Master-diploma in Corporate Finance behaalde aan de Solvay Brussels School.
De heer Kristof Vande Capelle, CFO
De heer Kristof Vande Capelle is Chief Financial Officer van de Emittent. Voordat hij Gimv vervoegde in september
2007, werkte hij bij Mobistar als directeur Strategische Planning en Investeerdersrelaties. Verder werkte hij als
kredietanalist bij KBC en als academisch assistent aan de Universiteit van Leuven. Hij heeft een masterdiploma
Toegepaste Economische Wetenschappen (specialisatie in Corporate Finance) en een MA in Economics, beide aan
de Universiteit van Leuven (KU Leuven).
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De heer Tom Van de Voorde, Hoofd - Smart Industries
De heer Tom Van de Voorde versterkte het team van Gimv in 2007, eerst bij Buyouts & Growth Belgium waar hij
meerdere management buyouts en investeringen in groeibedrijven realiseerde en vervolgens binnen het Smart
Industries-platform. Vandaag is hij verantwoordelijk voor het Smart Industries-platform, gericht op waardecreërende
investeringen in technologie. Hij deed waardevolle ervaring op in investment banking bij Bank Degroof, waar hij
werkte als vice-president van Investment Banking & Private Equity, en bij NIBC Advisory in Brussel als hoofd van
M&A. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Cegeka, Mega, Summa, Laser 2000, Grandeco en Impression
International. Sinds 2014 realiseerde hij de exits van Trustteam, Xeikon, Hecht, Luciad, Mackevision en
Vandemoortele. De heer Van de Voorde heeft een masterdiploma Handelsingenieurvan de Universiteit van Leuven
(KU Leuven) en een fulltime MBA aan de University of Chicago (Booth).
Belangenconflicten
De Emittent leeft de belangenconflictenprocedure uiteengezet in artikel 523 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen na. In het kader van deze procedure heeft de heer Koen Dejonckheere tijdens het boekjaar 20182019 zich onthouden van de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot zijn bonus en met betrekking tot
de gedeeltelijke inhouding van betalingen uit hoofde van het 2010 langetermijninvesteringsplan.
Behalve zoals hierboven vermeld, is de Emittent niet op de hoogte van mogelijke belangenconflicten tussen de
plichten die de bestuurders hebben met betrekking tot de Emittent en de privébelangen en/of andere taken van de
bestuurders noch tussen de plichten van de leden van het executief comité hebben met betrekking tot de Emittent en
de particuliere belangen en/of andere plichten van de leden van het executief comité.
Commissarissen
De commissaris van de Emittent is EY Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, België en vertegenwoordigd door Ömer Turna (lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren). EY
Bedrijfsrevisoren CVBA heeft audits uitgevoerd en goedkeurende auditrapporten over de geauditeerde
geconsolideerde jaarrekening van de Emittent over de boekjaren eindigend op 31 maart 2018 en 31 maart 2019.
Op de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de Emittent op 26 juni 2019 zal het voorstel aan
de aandeelhouders worden voorgelegd om BDO Bedrijfsrevisoren Burg Ven. CVBA, met maatschappelijke zetel te
Uitbreidingsstraat 72, bus 1, Antwerpen-Berchem, België en vertegenwoordigd door David Lenaerts en Veerle Catry
(leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren), als nieuwe commissaris van de Emittent aan te stellen voor een
hernieuwbare periode van drie jaar (d.i., tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders
die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2021-2022).
14

JURIDISCHE EN ARBITRAGEPROCEDURES
De Emittent is niet op de hoogte van enige overheids-, juridische of arbitrageprocedures die hangende of dreigende
zijn gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van dit Prospectus en die mogelijk
significante gevolgen hebben, of in het recente verleden hebben gehad, voor de financiële positie of winstgevendheid
van de Emittent of de Groep.
Op het einde van mei 2018 hebben de Belgische belastingautoriteiten een onderzoek gestart bij Gimv dat geleid
heeft tot verdere onderzoeken en besprekingen met bepaalde (huidige en voormalige) leidinggevenden en
medewerkers van Gimv betreffende investeringsstructuren en de lange-termijn incentiveplannen voor werknemers.
Dit onderzoek loopt nog. Rekening houdende met de huidige stand van het onderzoek, heeft de Emittent beslist om
geen voorzieningen te maken in dit opzicht.
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DEEL VII: GEBRUIK VAN OPBRENGSTEN
De Emittent heeft de bedoeling om de netto-opbrengsten van de Obligaties te gebruiken voor zijn algemene
financieringsdoelstellingen. Op de datum van deze Prospectus, is de Emittent niet op de hoogte van enige specifieke
projecten of (toekomstige) portefeuillebedrijven waarin de opbrengsten van de Obligaties geïnvesteerd zullen
worden.
De netto-opbrengsten van de Obligaties zullen worden gebruikt om de verdere groei van de Emittent en zijn
portefeuillebedrijven te financieren met behoud van een adequaat liquiditeitsniveau gedurende de investeringscyclus
(in het bijzonder in het licht van de relatief jonge investeringsportefeuille).
De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties worden verwacht EUR 149.320.000 te bedragen na aftrek
van de kosten en uitgaven (in het geval het totaal nominaal bedrag waarvoor de Obligaties worden uitgegeven
EUR 150.000.000 bedraagt) of EUR 249.320.000 na aftrek van de kosten en uitgaven (in het geval het totaal
nominaal bedrag waarvoor de Obligaties worden uitgegeven EUR 250.000.000 bedraagt).
De kosten en uitgaven in verband met het Openbaar Aanbod worden verwacht EUR 680.000 te bedragen en worden
verder gedetailleerd in Deel IX: Inschrijving en Verkoop van dit Prospectus.
Voor een overzicht van de huidige financieringsovereenkomsten van de Emittent, zie paragraaf 8 – ‘Financiering’
in Deel VI: Beschrijving van de Emittent.
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DEEL VIII: FISCALITEIT
De volgende samenvattingen zijn niet bedoeld als een volledige beschrijving van alle belastingoverwegingen die
relevant zouden kunnen zijn voor Obligatiehouders. Deze samenvattingen zijn bedoeld als algemene informatie en
elke toekomstige Obligatiehouder dient een professionele belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de
fiscale gevolgen van een belegging in de Obligaties. Deze samenvattingen zijn gebaseerd op belastingwetgeving en
gepubliceerde jurisprudentie die van kracht zijn op de datum van dit document. Ze houden geen rekening met
ontwikkelingen of wijzigingen daarvan na die datum, ongeacht of dergelijke ontwikkelingen of wijzigingen
terugwerkende kracht hebben. Beleggers dienen hun professionele adviseurs te raadplegen over de mogelijke fiscale
gevolgen van het inschrijven, kopen, houden, verkopen of omzetten van de Obligaties onder de wetgeving van hun
land van staatsburgerschap, woonplaats, gewone verblijfplaats of domicilie.

BELGIË
Dit hoofdstuk geeft een algemene beschrijving van de belangrijkste Belgische belastingkwesties en de gevolgen van
het verwerven, aanhouden, terugbetalen en/of vervreemden van de Obligaties. Deze samenvatting geeft alleen
algemene informatie en is beperkt tot de hierin vermelde Belgische fiscale aangelegenheden. Het is niet bedoeld als
fiscaal advies noch als een volledige beschrijving van alle Belgische belastingaangelegenheden en consequenties
verbonden aan of voortvloeiend uit een van de bovengenoemde transacties. Potentiële kopers worden sterk
aangeraden om hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de gedetailleerde en algemene fiscale gevolgen van
het verwerven, aanhouden, terugbetalen en/of vervreemden van de Obligaties.
De onderstaande samenvatting is gebaseerd op de informatie in dit Prospectus en op de Belgische belastingwetten,
reglementen, resoluties en andere openbare regels met rechtsgevolg, en de interpretatie daarvan in de gepubliceerde
jurisprudentie, allen zoals van kracht op de datum van dit Prospectus en met de uitzondering van latere wijzigingen
met terugwerkende kracht.
Voor de doeleinden van deze samenvatting is een Belgische inwoner een natuurlijke persoon die onderworpen is aan
de Belgische personenbelasting (d.w.z. een natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België of de zetel van zijn
vermogen heeft in België of een persoon die gelijkgesteld is aan een inwoner voor doeleinden van de Belgische
inkomstenbelastingen), een vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een
vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste vestiging, haar administratieve zetel of haar zetel
van bestuur heeft in België, een Organisme voor de Financiering van Pensioenen onderworpen aan de Belgische
vennootschapsbelasting (d.w.z. een Belgisch pensioenfonds opgericht in de vorm van een Organisme voor de
Financiering van Pensioenen) of een rechtspersoon die onderworpen is aan de Belgische rechtspersonenbelasting
(d.w.z. een rechtspersoon die geen vennootschap is, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting,
en die zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste vestiging, zijn administratieve zetel of zijn zetel van bestuur in
België heeft. Een Belgische niet-inwoner is een persoon die geen Belgische inwoner is.

Belgische Roerende Voorheffing
Volgens de huidige Belgische bronbelastingwetgeving zullen alle interestbetalingen met betrekking tot de Obligaties
onderworpen zijn aan Belgische roerende voorheffing, momenteel aan een tarief van 30 procent op het brutobedrag
van de interest, onder voorbehoud van toepasselijke vrijstellingen die mogelijk beschikbaar zijn onder toepasselijk
nationaal recht of toepasselijke belastingverdragen. In dit verband omvat de interest (i) periodiek interest inkomen,
(ii) elk bedrag betaald door de Emittent hoger dan de initiële uitgifteprijs (bij volledige of gedeeltelijke terugbetaling
van de Obligaties) (al dan niet op de vervaldatum) en (iii) de pro rata van de opgebouwde interest die overeenkomt
met de bewaartermijn in geval van realisatie van de Obligaties tussen twee interestbetalingsdata.
Het aanhouden van de Obligaties in het NBB Clearingsysteem stelt beleggers echter in staat om interest op hun
Obligaties vrij van Belgische roerende voorheffing te ontvangen indien en voor zover de Obligaties op het moment
van betaling of toekenning van de interest in het bezit zijn van bepaalde beleggers (de “Rechthebbende Beleggers”,
zie hieronder) op een vrijgestelde effectenrekening (“X-rekening”) die is geopend bij een financiële instelling die
een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer (een “Deelnemer”) is in het NBB Clearingsysteem. Euroclear,
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Clearstream Banking Frankfurt, SIX SIS en Monte Titoli zijn rechtstreekse of onrechtstreekse Deelnemers voor deze
doelstelling.
Het aanhouden van de Obligaties via het NBB Clearingsysteem stelt Rechthebbende Beleggers in staat om het bruto
interestinkomen op hun Obligaties te ontvangen (d.w.z. vrij van roerende voorheffing) en om de Obligaties op
brutobasis over te dragen.
Deelnemers aan het NBB Clearingsysteem moeten de Obligaties die zij houden voor rekening van Rechthebbende
Beleggers op X-rekeningen aanhouden en de Obligaties die zij aanhouden voor rekening van niet-Rechthebbende
Beleggers op N-rekeningen (“N-rekening”). Betalingen van interesten gedaan via X-rekeningen zijn vrij van
roerende voorheffing; interestbetalingen gedaan via N-rekeningen zijn onderworpen aan een roerende voorheffing
van 30 procent, die de NBB van de betaling aftrekt en aan de belastingdienst uitkeert.
Fiscaal Rechthebbende Beleggers zijn die entiteiten waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Belgisch
Koninklijk Besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing, dat inter alia
omvat:
(a)

Belgische binnenlandse vennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting;

(b)

instellingen, verenigingen of vennootschappen vermeld in artikel 2, § 3 van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsmaatschappijen andere dan die bedoeld in (a) en (c) onverminderd de toepassing
van artikel 262, 1° en 5° van het Belgisch Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (wetboek van de
inkomenstenbelastingen 1992/code des impôts sur les revenus 1992, het “WIB 1992”);

(c)

de parastatale instellingen voor sociale zekerheid of daarmee gelijkgestelde instellingen, bedoeld in artikel
105, 2° van het koninklijk besluit tot invoering van het wetboek inkomstenbelastingen 1992, het “KB/WIB
1992”);

(d)

spaarders niet-inwoners bedoeld in artikel 105, 5º KB/WIB;

(e)

beleggingsfondsen die erkend zijn in het kader van pensioensparen, bedoeld in artikel 115 KB/WIB;

(f)

belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2º WIB 1992, die de inkomstgevende kapitalen hebben aangewend
voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid in België en onderworpen zijn aan de belasting nietinwoners overeenkomstig artikel 233 WIB 1992;

(g)

de Belgische Staat, voor zijn beleggingen die van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld overeenkomstig
artikel 265 WIB 1992;

(h)

de instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die een onverdeeld vermogen zijn dat een
beheersvennootschap beheert voor rekening van de deelnemers, wanneer hun rechten van deelneming niet
openbaar in België worden uitgegeven en niet in België worden verhandeld; en

(i)

Belgische binnenlandse vennootschappen, die niet bedoeld worden in (a) hierboven, waarvan de activiteit
uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit het verlenen van kredieten en leningen.

Rechthebbende Beleggers omvatten niet, inter alia, Belgische ingezeten investeerders die natuurlijke personen zijn
of Belgische non-profitorganisaties, andere dan deze waarnaar wordt verwezen onder (b) en (c) hierboven.
De bovenstaande categorieën geven slechts een samenvatting van de gedetailleerde definities in artikel 4 van het
Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, zoals gewijzigd, dat beleggers moeten raadplegen voor een gedetailleerde
beschrijving van de regels inzake rechthebbende beleggers.
Overdrachten van Obligaties tussen een X-rekening en een N-rekening kunnen aanleiding geven tot bepaalde
correctiebetalingen op grond van roerende voorheffing:
•

Een overdracht van een N-rekening (naar een X-rekening of een N-rekening) geeft aanleiding tot de betaling
door de niet-Rechthebbende Belegger overdrager aan de NBB van roerende voorheffing op het aangegroeide
gedeelte van de interest berekend van de laatste interestbetalingsdatum tot de datum van overdracht.
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•

Een overdracht (van een X-rekening of N-rekening) naar een N-rekening geeft aanleiding tot de terugbetaling
door de NBB aan de niet-Rechthebbende Belegger voor inhouding van roerende voorheffing op het
aangegroeide gedeelte van de interest berekend van de laatste interestbetalingsdatum tot de datum van
overdrachts.

•

Overdrachten van Obligaties tussen twee X-rekeningen geven geen aanleiding tot enige correctie met
betrekking tot roerende voorheffing.

Bij het openen van een X-rekening bij het NBB Clearingsysteem of bij een Deelnemer daarin, moet een
Rechthebbende Belegger een verklaring verstrekken inzake zijn status van rechthebbende belegger op een formulier
dat is goedgekeurd door de Belgische minister van Financiën. Er zijn geen lopende aangiftevereisten voor
Rechthebbende Beleggers behoudens dat zij de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van wijzigingen in de
informatie vervat in de verklaring met betrekking tot hun status van rechthebbende belegger. Deelnemers moeten de
NBB echter jaarlijks overzichten verschaffen van beleggers die gedurende het voorafgaande kalenderjaar een Xrekening hebben aangehouden.
Een X-rekening kan bij een Deelnemer worden geopend door een tussenpersoon (een “Tussenpersoon”) met
betrekking tot Obligaties die de Tussenpersoon aanhoudt voor rekening van zijn cliënten (de “Uiteindelijke
Begunstigden”), op voorwaarde dat elke Uiteindelijke Begunstigde een Rechthebbende Belegger is. In dat geval
moet de Tussenpersoon aan de Deelnemer een verklaring overleggen op een formulier dat is goedgekeurd door de
minister van Financiën, waarin wordt bevestigd dat (i) de Tussenpersoon zelf een Rechthebbende Belegger is en (ii)
de Uiteindelijke Begunstigden die hun Obligaties via de Tussenpersoon aanhouden ook Rechthebbende Beleggers
zijn. Een Uiteindelijke Begunstigde moet ook een verklaring van zijn in aanmerking komende status aan de
tussenpersoon afgeven.
Deze identificatievereisten zijn niet van toepassing op centrale effectenbewaarinstellingen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, §1, 1) van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en centrale effectenbewaarinstellingen
en tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, handelend als
Deelnemers aan het NBB Clearingsysteem, op voorwaarde dat (i) zij alleen X-rekeningen aanhouden, (ii) zij in staat
zijn om de houders te identificeren voor wie zij Obligaties aanhouden in een dergelijke rekening en (iii) de
contractuele regels die zijn overeengekomen door deze centrale effectenbewaarinstellingen die optreden als
Deelnemers, de contractuele verbintenis omvatten dat hun cliënten en rekeninghouders allemaal Rechthebbende
Beleggers zijn.
Deze identificatievereisten zijn derhalve niet van toepassing op Obligaties aangehouden in Euroclear, Clearstream
Banking Frankfurt, SIX SIS of Monte Titoli of enige andere centrale effectenbewaarinstelling als Deelnemer aan het
NBB Clearingsysteem, op voorwaarde dat (i) Euroclear, Clearstream Banking Frankfurt, SIX SIS of Monte Titoli
alleen X-rekeningen aanhouden, (ii) zij in staat zijn om de houders te identificeren voor wie zij Obligaties aanhouden
in een dergelijke rekening en (iii) de contractuele regels die door deze centrale effectenbewaarinstellingen zijn
overeengekomen, de contractuele verbintenis omvatten dat hun cliënten en rekeninghouders Rechthebbende
Beleggers zijn.
In overeenstemming met het NBB Clearingsysteem heeft een Obligatiehouder die Obligaties van een X-rekening
opneemt, na betaling van de interest op die Obligaties, het recht om van de Belgische belastingautoriteiten een
schadevergoeding te vorderen voor een bedrag gelijk aan de bronbelasting ingehouden op de interest verschuldigd
op de Obligaties vanaf de laatste voorgaande Interestbetalingsdatum tot de datum van intrekking van de Obligaties
uit het NBB Clearingsysteem.

Meerwaarden en Inkomstenbelasting
(a)

Belgische ingezeten natuurlijke personen
Voor natuurlijke personen die Belgische inwoners zijn voor belastingdoeleinden, d.w.z. die onderworpen zijn
aan de Belgische personenbelasting, en die de Obligaties aanhouden als een privébelegging, werkt de betaling
van 30 procent roerende voorheffing bevrijdend zodat hiermee de personenbelasting op deze interest is
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voldaan. Dit betekent dat zij de verkregen interest op de Obligaties niet hoeven aan te geven in hun aangifte
in de personenbelasting op voorwaarde dat er roerende voorheffing geheven over deze interestbetalingen.
Belgische ingezeten natuurlijke personen kunnen er niettemin voor kiezen om de interest met betrekking tot
de Obligaties aan te geven in hun aangifte in de personenbelasting. Wanneer de begunstigde ervoor opteert
om ze aan te geven, worden interestbetalingen normaliter belast tegen een vast tarief van 30 procent (of aan
het progressieve tarief van de personenbelasting, rekening houdend met het andere aangegeven inkomen van
de belastingplichtige, afhankelijk van wat het voordeligst is). Indien de rentebetaling wordt aangegeven, kan
de ingehouden roerende voorheffing worden verrekend met de door de belastingplichtige verschuldigde
personenbelasting.
Meerwaarden verwezenlijkt bij de vervreemding van de Obligaties zijn in principe vrijgesteld van belasting,
behalve als de meerwaarden worden gerealiseerd buiten het normale beheer van het eigen privévermogen (in
welk geval zij belast worden aan een tarief van 33% vermeerderd met lokale gemeentelijke opcentiemen) of
in de mate dat zij kwalificeren als interest (zoals gedefinieerd in de sectie “Belgische Roerende Voorheffing”).
Minderwaarden gerealiseerd bij de vervreemding van de Obligaties die worden aangehouden als een nietprofessionele belegging, zijn in principe niet fiscaal aftrekbaar.
Andere belastingregels zijn van toepassing op Belgische ingezeten natuurlijke personen die de Obligaties niet
als privébelegging aanhouden.
(b)

Belgische ingezeten vennootschappen
Obligatiehouders die Belgische ingezeten vennootschappen zijn, onderworpen aan de Belgische
vennootschapsbelasting, zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting op het inkomen van de Obligaties en
meerwaarden gerealiseerd bij de vervreemding van de Obligaties. Het standaardtarief van de
vennootschapsbelasting in België is 29 procent, plus crisis-bijdrage van 2 procent, d.w.z. 29,58 procent.
Kleine en middelgrote ondernemingen (zoals gedefinieerd in artikel 15, §§1-6 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen) zijn belastbaar aan het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting van 20,4 procent
voor de eerste EUR 100.000 van hun belastbare basis. Vanaf het aanslagjaar 2021 gekoppeld aan een
belastbaar tijdperk dat op ten vroegste begint op 1 januari 2020, wordt het tarief van de
vennootschapsbelasting verlaagd tot 25 procent en het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting tot 20
procent.
Onder bepaalde voorwaarden kan de eventueel betaalde Belgische roerende voorheffing worden verrekend
met de vennootschapsbelasting en kan het eventuele overschot worden terugbetaald. Minderwaarden
gerealiseerd bij de vervreemding van de Obligaties zijn in principe fiscaal aftrekbaar.
Andere belastingregels zijn van toepassing op beleggingsvennootschappen in de zin van artikel 185bis van
het Belgisch Wetboek van Inkomstenbelastingen.

(c)

Belgische ingezeten rechtspersonen
Voor een in België ingezeten rechtspersoon die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting, zal de
roerende voorheffing op interest de finale belasting zijn met betrekking tot dergelijk inkomen.
Belgische ingezeten rechtspersonen die de Obligaties aanhouden in een N-rekening zullen onderworpen zijn
aan een roerende voorheffing op interestbetalingen van momenteel 30 procent. Ze hoeven de verkregen
interest op de Obligaties niet aan te geven.
Belgische ingezeten rechtspersonen die kwalificeren als Rechthebbende Beleggers en derhalve in aanmerking
komen om hun Obligaties op een X-rekening aan te houden, moeten de interest aangeven en de toepasselijke
roerende voorheffing aan de Belgische Schatkist betalen, aangezien geen roerende voorheffing zal worden
ingehouden over de betaling van interest vanwege het feit dat de Belgische rechtspersonen de Obligaties
aanhouden via een X-rekening bij het NBB Clearingsysteem.
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Belgische rechtspersonen zijn niet onderworpen aan inkomstenbelasting op meerwaarden gerealiseerd bij de
vervreemding van de Obligaties (tenzij de meerwaarden kwalificeren als interest zoals hierboven
gedefinieerd in de Sectie “Belgische Roerende Voorheffing”). Minderwaarden zijn in principe niet fiscaal
aftrekbaar.
(d)

Organismen voor de financiering van pensioenen (“OFP”)
Interest en meerwaarden verkregen door OFP’s in de zin van de wet van 27 oktober 2016 betreffende het
toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen zijn in principe vrijgesteld van Belgische
vennootschapsbelasting. Minderwaarden zijn in principe niet fiscaal aftrekbaar. Onder bepaalde voorwaarden
zal elke aan de bron ingehouden Belgische roerende voorheffing op de interest volledig verrekenbaar zijn
met de verschuldigde vennootschapsbelasting en zal elk overschot in principe terugbetaalbaar zijn.

(e)

Belgische niet-inwoners
Niet-inwoners die de Obligaties gebruiken om via een vaste inrichting een professionele activiteit uit te
oefenen in België, zijn in principe onderworpen aan dezelfde belastingregels als de Belgische ingezeten
vennootschappen (zie hierboven).
Obligatiehouders die Belgische niet-inwoners zijn voor Belgische fiscale doeleinden en die de Obligaties niet
aanhouden via een Belgische inrichting en die de Obligaties niet beleggen in het kader van hun Belgische
beroepsactiviteit, zullen geen Belgische inkomsten- of meerwaardenbelasting verschuldigd zijn (behoudens
in voorkomend geval, in de vorm van roerende voorheffing) uitsluitend op grond van de verwerving,
eigendom of vervreemding van de Obligaties, op voorwaarde dat ze kwalificeren als Rechthebbende
Beleggers en dat ze hun Obligaties aanhouden in een X-rekening.

Beurstaks
Een beurstaks zal geheven worden bij de aankoop en verkoop in België van de Obligaties op een secundaire markt
indien een dergelijke transactie wordt afgesloten of uitgevoerd in België via een professionele tussenpersoon. Het
toepasselijke tarief voor secundaire verkopen en verkopen in België via een professionele tussenpersoon is 0,12
procent met een maximumbedrag van EUR 1.300 per transactie en per partij en wordt geïnd door de professionele
tussenpersoon. De belasting is afzonderlijk verschuldigd door elke partij bij een dergelijke transactie, d.w.z. de
verkoper (overdrager) en de koper (overnemer), beide geïnd door de professionele tussenpersoon.
De verwerving van Obligaties bij hun uitgifte (primaire markt) is niet onderworpen aan de beurstaks.
De taks is ook van toepassing op transacties op de secundaire markt waarvan het order rechtstreeks of onrechtstreeks
wordt gegeven aan een buiten België gevestigde professionele tussenpersoon door (i) een natuurlijk persoon met
gewone verblijfplaats in België of (ii) een rechtspersoon voor rekening van haar zetel of inrichting in België (beide
aangeduid als een “Belgische Belegger”). In een dergelijk scenario is de beurstaks verschuldigd door de Belgische
Belegger, tenzij die Belgische Belegger kan aantonen dat de verschuldigde beurstaks reeds is betaald door de buiten
België gevestigde professionele tussenpersoon. In het laatste geval moet de buitenlandse professionele
tussenpersoon ook elke klant (die een dergelijke tussenpersoon een order geeft) voorzien van een borderel, uiterlijk
op de werkdag na de dag waarop de betreffende transactie werd gerealiseerd. De borderellen moeten in serie worden
genummerd en een duplicaat moet worden bewaard door de professionele tussenpersoon. Het duplicaat kan worden
vervangen door een kwalificerende dag tot dag listing, genummerd in serie. Anderzijds kunnen buiten België
gevestigde professionele tussenpersonen onder bepaalde voorwaarden en formaliteiten een aansprakelijke
vertegenwoordiger aanduiden (“Aansprakelijke Vertegenwoordiger”). Een dergelijke Aansprakelijke
Vertegenwoordiger zal dan aansprakelijk zijn jegens de Belgische Schatkist tot de betaling van de beurstaks voor
rekening van cliënten die onder een van de bovengenoemde categorieën vallen (op voorwaarde dat deze cliënten
niet kwalificeren als vrijgestelde personen voor doeleinden van de beurstaks – zie hieronder) en het vervullen van
de rapporteringsverplichtingen en de verplichtingen inzake het borderel in dat verband. Indien dergelijke
Aansprakelijke Vertegenwoordiger de verschuldigde beurstaks effectief heeft betaald, zal de Belgische Investeerder,
als gevolg van bovenstaande, niet langer de schuldenaar zijn van de beurstaks.
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Bij het Grondwettelijk Hof werd een verzoek tot vernietiging ingediend met het oog op de vernietiging van de
toepassing van de beurstaks op verrichtingen die worden uitgevoerd met professionele tussenpersonen gevestigd
buiten België (zoals hierboven beschreven). Het Grondwettelijk Hof heeft in dit verband aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie een prejudiciële vraag gesteld. Indien het Grondwettelijk Hof deze toepassing van de beurstaks
zou vernietigen zonder de gevolgen ervan te handhaven, zou de terugbetaling van de reeds betaalde taks kunnen
worden geëist. Een belasting op een verkoop gecombineerd met een termijnaankoop (taks op de
reportenverrichtingen) van 0,085 procent (met een maximum van EUR 1.300 per partij en per transactie) zal
verschuldigd zijn door elke partij bij een dergelijke transactie waarbij een professionele tussenpersoon voor een van
beide partijen optreedt.
Geen van de hierboven genoemde belastingen zal evenwel verschuldigd zijn door vrijgestelde personen die voor
eigen rekening handelen, met inbegrip van beleggers die geen Belgische inwoners zijn (onder voorbehoud van de
afgifte van een beëdigde verklaring aan de professionele tussenpersoon die hun status als niet-inwoner bevestigt) en
bepaalde Belgische institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 126.1, 2° van het Wetboek van diverse
rechten en taksen voor de beurstaks en artikel 139, §2 van dezelfde wet voor de taks op de reportverrichtingen.
Zoals hieronder aangegeven, zou de beurstaks en de taks op de reportverrichtingen moeten worden afgeschaft zodra
de BFT in werking treedt.

Taks op de effectenrekeningen
Overeenkomstig de wet van 7 februari 2018 worden Belgische ingezeten en niet-ingezeten natuurlijke personen
belast aan een tarief van 0,15 procent over hun aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële
instrumenten (inclusief maar niet beperkt tot aandelen, obligaties, rechten van deelneming in instellingen voor
collectieve belegging) die aangehouden worden op één of meerdere effectenrekeningen bij één of meerdere
financiële tussenpersonen gedurende een referentieperiode van 12 opeenvolgende maanden, beginnend op 1 oktober
en eindigend op 30 september van het daaropvolgende jaar (“Taks op de Effectenrekeningen”).
Er is geen Taks op de Effectenrekeningen verschuldigd indien het aandeel van de titularis in de gemiddelde waarde
van de belastbare financiële instrumenten op deze rekeningen minder dan EUR 500.000 bedraagt. Indien het aandeel
van de titularis in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op deze rekeningen echter EUR
500.000 of meer bedraagt, is de Taks op de Effectenrekeningen over het volledige aandeel van de titularis in de
gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op deze rekeningen verschuldigd (en dus niet enkel
over het deel dat de drempel van EUR 500.000 overschrijdt).
Belastbare financiële instrumenten aangehouden door niet-ingezeten natuurlijke personen vallen enkel binnen het
toepassingsgebied van de Taks op de Effectenrekeningen indien zij worden aangehouden op effectenrekeningen bij
een in België opgerichte of gevestigde financiële tussenpersoon. Merk hierbij op dat België krachtens bepaalde
overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting geen recht heeft om vermogen te belasten. Voor zover de
Taks op de Effectenrekeningen beschouwd wordt als een vermogensbelasting in de zin van deze
dubbelbelastingverdragen, zou men, onder bepaalde voorwaarden, aldus aanspraak kunnen maken op
verdragsbescherming.
Een financiële tussenpersoon wordt gedefinieerd als (i) een kredietinstelling of een beursvennootschap zoals bedoeld
in artikel 1, §2 en §3 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen en (ii) de beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 3, §1 van de wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, die krachtens nationaal recht toegelaten worden om
financiële instrumenten voor rekening van de klanten aan te houden.
De Taks op de Effectenrekeningen is in principe verschuldigd door de in België opgerichte of gevestigde financiële
tussenpersoon wanneer (i) het aandeel van de titularis in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële
instrumenten aangehouden op één of meer effectenrekeningen bij deze tussenpersoon gelijk is aan of meer bedraagt
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dan EUR 500.000 of (ii) de titularis de financiële tussenpersoon opdracht gegeven heeft om de verschuldigde Taks
op de Effectenrekeningen in te houden (bv. wanneer een dergelijke titularis belastbare financiële instrumenten
aanhoudt op meerdere effectenrekeningen bij verschillende tussenpersonen, waarbij de gemiddelde waarde van elk
van deze rekeningen niet meer dan EUR 500.000 bedraagt, maar waarbij het aandeel van de titularis in de totale
gemiddelde waarde van deze rekeningen minstens EUR 500.000 bedraagt). In alle andere gevallen dient de titularis
zelf over te gaan tot aangifte en betaling van de Taks op de Effectenrekeningen, tenzij de titularis kan bewijzen dat
de Taks op de Effectenrekeningen reeds werd ingehouden, aangegeven en betaald door een tussenpersoon die niet
opgericht of gevestigd is in België. Niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersonen kunnen daartoe een in
België gevestigde voor de Taks op de Effectenrekeningen aansprakelijke vertegenwoordiger erkennen, onderworpen
aan bepaalde voorwaarden en formaliteiten (“Vertegenwoordiger voor de Taks op de Effectenrekeningen”). Een
dergelijke Vertegenwoordiger voor de Taks op de Effectenrekeningen zal dan aansprakelijk zijn jegens de Belgische
Schatkist tot de betaling van de verschuldigde Taks op de Effectenrekeningen en tot de naleving van bepaalde
rapporteringsverplichtingen in dat verband.
Belgische ingezeten natuurlijke personen dienen het bestaan van meerdere effectenrekeningen die zij bij één of
meerdere financiële tussenpersonen aanhouden en waarvan ze als titularis in de zin van de Taks op de
Effectenrekeningen worden beschouwd in hun jaarlijkse belastingaangifte aan te geven. Niet-ingezeten natuurlijke
personen dienen het bestaan van meerdere effectenrekeningen die zij bij één of meerdere in België opgerichte of
gevestigde financiële tussenpersonen aanhouden en waarvan ze als titularis in de zin van de Taks op de
Effectenrekeningen worden beschouwd in hun jaarlijkse belastingaangifte voor niet-inwoners aan te geven.
Bij het Grondwettelijk Hof zijn verschillende verzoeken tot vernietiging ingediend met het oog op de vernietiging
van de Taks op de Effectenrekeningen. Indien het Grondwettelijk Hof de Taks op de Effectenrekeningen zou
vernietigen zonder de gevolgen ervan te handhaven, zal elke belastingplichtige de terugbetaling van de reeds
betaalde belasting kunnen eisen.
Potentiële beleggers worden sterk aangeraden om hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de fiscale
gevolgen van de toepassing van deze nieuwe belasting op hun belegging in Obligaties.

LUXEMBURG
Dit hoofdstuk geeft een algemene beschrijving van de belangrijkste Luxemburgse belastingkwesties en de gevolgen
van het verwerven, aanhouden, terugbetalen en/of vervreemden van de Obligaties. Deze samenvatting geeft alleen
algemene informatie en is beperkt tot de hierin vermelde Luxemburgse aangelegenheden. Het is niet bedoeld als
fiscaal advies noch als een volledige beschrijving van alle Luxemburgse belastingaangelegenheden en consequenties
verbonden aan of voortvloeiend uit een van de bovengenoemde transacties. Potentiële kopers worden sterk
aangeraden om hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de gedetailleerde en algemene fiscale gevolgen van
het verwerven, aanhouden, terugbetalen en/of vervreemden van de Obligaties.
De onderstaande samenvatting is gebaseerd op de informatie in dit Prospectus en op de Luxemburgse
belastingwetten, reglementen, resoluties en andere openbare regels met rechtsgevolg, en de interpretatie ervan in de
gepubliceerde jurisprudentie, allen zoals van kracht op de datum van dit Prospectus en met de uitzondering van
latere wijzigingen met terugwerkende kracht.

Roerende voorheffing
Alle betalingen van interest en hoofdsom gedaan door de Emittent in de context van het aanhouden, vervreemden,
terugbetalen of terugkopen van de Obligaties kunnen worden gedaan vrij van enige inhouding of aftrek van of voor
rekening van enige belastingen van welke aard dan ook, opgelegd, geheven, ingehouden of gevestigd door
Luxemburg of enige politieke onderverdeling of belastingautoriteit daarvan of daarbinnen, in overeenstemming met
de toepasselijke Luxemburgse wetgeving, onder voorbehoud echter van het volgende:
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(i)

de Luxemburgse wet van 23 december 2005, zoals gewijzigd, heeft een 20 procent roerende voorheffing
ingevoerd (die definitief is indien Luxemburgseingezeten natuurlijke personen handelen in het kader van het
beheer van hun privévermogen) op interest of gelijkaardig inkomen betaald of toegekend door een in
Luxemburg gevestigde betaalagent ten voordele van Luxemburgse ingezeten natuurlijke personen; en

(ii)

daarenboven kunnen krachtens de Luxemburgse wet van 23 december 2005 Luxemburgse ingezeten
natuurlijke personen die de directe uiteindelijke begunstigden zijn van interest of gelijkaardig inkomen zijn,
betaald of toegekend door betaalagent die buiten Luxemburg is gevestigd maar in een lidstaat van de
Europese Unie of de Europese Unie Economische Ruimte, ervoor kiezen om zelf aangifte te doen en 20
procent belasting op dergelijke inkomsten te betalen. Deze 20 procent belasting is definitief wanneer
Luxemburgse ingezeten natuurlijke personen handelen in het kader van het beheer van hun privévermogen.

De Luxemburgse betaalagent in de zin van de Luxemburgse wet van 23 december 2005 draagt de
verantwoordelijkheid voor de inhouding van belasting in toepassing van deze wet en niet de Emittent.

Belasting op financiële transacties
Op 14 februari 2013 publiceerde de Europese Commissie een voorstel (het “Commissievoorstel”) voor een richtlijn
voor een gemeenschappelijke belasting op financiële transacties (de “BFT”) in België, Duitsland, Estland,
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije (de “Deelnemende Lidstaten”).
In december 2015 trok Estland zich terug uit de groep staten die bereid waren de BFT in te voeren.
Het Commissievoorstel bepaalt momenteel dat eens de BFT van kracht wordt de Deelnemende Lidstaten na het van
kracht worden van de BFT geen belastingen mogen handhaven of invoeren voor andere financiële transacties dan
de BFT (of btw zoals bepaald in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).
Het Commissievoorstel heeft een zeer breed toepassingsgebied en zou, indien ingevoerd, in bepaalde
omstandigheden kunnen worden toegepast op bepaalde transacties met betrekking tot Obligaties (met inbegrip van
transacties op de secundaire markt). De uitgifte en inschrijving op Obligaties zou echter moeten worden vrijgesteld.
Volgens het Commissievoorstel zou de BFT in bepaalde omstandigheden kunnen worden toegepast op personen
zowel binnen als buiten de Deelnemende Lidstaten. In het algemeen zou dit van toepassing zijn op bepaalde
transacties met betrekking tot Obligaties waarbij ten minste één partij een financiële instelling (of een financiële
instelling die in naam van een partij handelt) is, gevestigd in (of geacht wordt gevestigd te zijn in) een lidstaat, en
ten minste één partij gevestigd is in een Deelnemende Lidstaat. Een financiële instelling kan in een ruim aantal
omstandigheden gevestigd zijn of geacht worden “gevestigd” te zijn in een Deelnemende Lidstaat, met inbegrip van
(a) door transacties te verrichten met een in een Deelnemende Lidstaat gevestigde persoon of (b) wanneer het
financiële instrument waarop de transacties betrekking hebben, wordt uitgegeven in een Deelnemende Lidstaat.
De tarieven van de BFT worden door elke Deelnemende Lidstaat vastgesteld, maar voor transacties met andere
financiële instrumenten dan derivaten bedragen zij ten minste 0,1 procent van het belastbare bedrag. Het belastbare
bedrag voor dergelijke transacties zal in het algemeen worden bepaald op basis van hetzij de betaalde of
verschuldigde vergoeding in ruil voor de overdracht hetzij de marktprijs (indien deze hoger is). De BFT is
verschuldigd door elke financiële instelling die gevestigd is (of geacht wordt gevestigd te zijn) in een Deelnemende
Lidstaat die partij is bij de financiële transactie, die optreedt namens een partij bij de transactie of waarbij de
transactie is uitgevoerd op zijn rekening. Indien de verschuldigde BFT niet binnen de toepasselijke tijdslimieten is
betaald, wordt elke partij bij de desbetreffende financiële transactie, met inbegrip van andere personen dan financiële
instellingen, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde BFT.
Het BFT-voorstel blijft echter het voorwerpvan onderhandelingen tussen de Deelnemende Lidstaten. Daarom kan
het ookworden gewijzigd voorafgaand aan elke implementatie, waarvan de timing tevens onduidelijk blijft.
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Bijkomende EU-lidstaten kunnen beslissen om deel te nemen en/of andere Deelnemende Lidstaten kunnen besluiten
om zich terug te trekken.
Toekomstige Obligatiehouders worden geadviseerd om hun eigen professionele advies te vragen met betrekking tot
de BFT.

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)
De uitwisseling van informatie moet worden geregeld door de Common Reporting Standard (“CRS”). Op 25 april
2019 ondertekenden 105 jurisdicties de multilaterale overeenkomst tussen bevoegde instanties (“MOBI”), een
multilaterale raamovereenkomst om automatisch financiële en persoonlijke informatie uit te wisselen, waarbij de
daaropvolgende bilaterale uitwisselingen tussen de ondertekenaars die de volgende kennisgevingen indienen, van
kracht worden. Meer dan 50 jurisdicties hebben zich verbonden aan een specifiek en ambitieus tijdschema dat leidt
tot de eerste automatische informatie-uitwisseling in 2017 (early adopters).
Volgens CRS moeten financiële instellingen die ingezeten zijn in een CRS-land, volgens een due diligencestandaard, financiële informatie rapporteren met betrekking tot te rapporteren rekeningen, waaronder interest,
dividenden, rekeningsaldo of -waarde, inkomsten uit bepaalde verzekeringsproducten, opbrengsten uit de verkoop
van financiële activa en andere inkomsten die gegenereerd worden met betrekking tot activa die op de rekening
worden aangehouden of betalingen die vanaf die rekening worden gedaan. Te rapporteren rekeningen omvatten
rekeningen aangehouden door natuurlijke personen en entiteiten (waaronder trusts en stichtingen) met fiscale
woonplaats in een ander CRS-land. De standaard omvat een vereiste om door passieve entiteiten te kijken teneinde
informatie te rapporteren over de betreffende personen die de zeggenschap erover uitoefenen.
Op 9 december 2014 hebben de EU-lidstaten Richtlijn 2014/107/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling
van inlichtingen op belastinggebied (“DAC2”) goedgekeurd, die voorziet in verplichte automatische uitwisseling
van financiële informatie zoals voorzien in CRS. DAC2 wijzigt de vorige richtlijn betreffende administratieve
samenwerking op het gebied van directe belastingen, Richtlijn 2011/16/EU.
De Belgische overheid heeft DAC2, respectievelijk de Common Reporting Standard, geïmplementeerd met de wet
van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de
Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van
inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (de “Wet van 16 december 2015”).
De Obligaties zijn onderworpen aan DAC2 en aan de Wet van 16 december 2015. Krachtens DAC2 en de Wet van
16 december 2015 dienen Belgische financiële instellingen die de Obligaties aanhouden voor fiscale inwoners van
een andere CRS-verdragsstaat, financiële informatie over de Obligaties (bijvoorbeeld met betrekking tot inkomsten
en bruto-opbrengsten) aan de Belgische bevoegde autoriteit te rapporteren, die de informatie dan aan de bevoegde
autoriteit van de staat van de fiscale woonplaats van de uiteindelijk begunstigde zal communiceren.
Ingevolge de Wet van 16 december 2015 is de verplichte automatische uitwisseling van informatie van toepassing
in België (i) vanaf boekjaar 2016 (eerste informatie-uitwisseling in 2017) naar de EU-lidstaten (inclusief Oostenrijk,
ongeacht of de automatische uitwisseling van informatie door Oostenrijk met andere EU-lidstaten is gepland vanaf
het inkomstenjaar 2017), (ii) vanaf boekjaar 2014 (eerste informatie-uitwisseling in 2016) naar de VS en (iii) met
betrekking tot andere rechtsgebieden die de MCAA hebben getekend, vanaf een nader te bepalen datum bij
Koninklijk Besluit. In een Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 werd vastgesteld dat de automatische
informatieverschaffing vanaf 2017 (voor het boekjaar 2016) moet worden verstrekt voor een eerste lijst van achttien
rechtsgebieden, vanaf 2018 (voor het boekjaar 2017) voor een tweede lijst van 44 rechtsgebieden, en vanaf 2019
(voor het boekjaar 2018) voor nog een ander rechtsgebied.
Beleggers die twijfels hebben over hun positie dienen hun professionele adviseurs te raadplegen.
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DEEL IX: INSCHRIJVING EN VERKOOP
KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B1080 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226
(“KBC”) treedt op als coördinator en bookrunner (de “Coördinator”) en Bank Degroof Petercam NV, een naamloze
vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel,
België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.212.172 (“Degroof
Petercam”), Belfius Bank SA/NV, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke
zetel te Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0403.201.185 (“Belfius”) en ING Bankk N.V., een naamloze vennootschap bestaand naar Nederlands recht,
handelend via haar Belgische vaste inrichting, met maatschappelijke zetel in België te Avenue Marnixlaan 24, B1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0828.223.909 (“ING”)
fungeren als co-managers (de “Co-managers” en samen met de Coördinator, de “Managers”) in verband met het
Openbaar Aanbod.
De Managers zijn, op grond van een plaatsingsovereenkomst van of omstreeks 18 juni 2019 (de
“Plaatsingsovereenkomst”), overeengekomen met de Emittent, onder bepaalde voorwaarden, om zich naar best
vermogen in te spannen om de Obligaties te plaatsen voor een totaal minimumbedrag van EUR 150.000.000 en een
totaal maximumbedrag van EUR 250.000.000 waarvan: (i) de serie van 2026 Obligaties met een minimumbedrag
van EUR 75.000.000 en een maximumbedrag van EUR 125.000.000 te plaatsen door de Managers en (ii) de serie
van 2031 Obligaties met een minimumbedrag van EUR 75.000.000 en een maximumbedrag van EUR 175.000.000
te plaatsen door de Coördinator met derden tegen de relevante Uitgifteprijs (verminderd met een korting, indien van
toepassing, zoals hieronder nader gespecificeerd) en tegen de hieronder gespecificeerde voorwaarden, op
voorwaarde dat het nominaal bedrag van de 2031 Obligaties niet lager kan zijn dan 50 procent van het globaal Totaal
Nominaal Bedrag (zoals hieronder gedefinieerd) van de Obligaties. KBC Bank NV treedt ook op als Agent in het
kader van het Openbaar Aanbod.
Dit gedeelte bevat de voorwaarden van het Openbaar Aanbod van de Obligaties door de Managers. Elke aanbieding
en verkoop van de Obligaties door een financiële tussenpersoon die op grond van MiFID II toestemming heeft
gekregen om dergelijke aanbiedingen te doen (elk een “Gemachtigde Aanbieder”) zal worden gedaan in
overeenstemming met de voorwaarden zoals overeengekomen tussen de Gemachtigde Aanbieder en een belegger,
inclusief in verband met de prijs, de toewijzing, de kosten en/of belastingen die een belegger moet dragen. De
Emittent is geen partij bij enige regeling of de voorwaarden in verband met de aanbieding en verkoop van de
Obligaties tussen de Gemachtigde Aanbieder en een belegger. Dit Prospectus bevat niet de voorwaarden van enige
Gemachtigde Aanbieder. De voorwaarden in verband met de aanbieding en verkoop van de Obligaties zullen door
een Gemachtigde Aanbieder gedurende de relevante Inschrijvingsperiode (zoals hieronder gedefinieerd) aan elke
belegger worden verstrekt. Noch de Emittent noch een van de Managers kunnen aansprakelijk worden gesteld of
verantwoordelijk gehouden voor dergelijke informatie, onder voorbehoud van geldende wetgeving.
Elk van de diensten die door de Managers worden verleend, kan worden verleend door een van de Managers die
handelen via een van zijn filialen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, en alle verwijzingen naar
“Managers” hierin zullen dergelijke filialen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen omvatten voor
zover zij dergelijke diensten verstrekken.
Inschrijvingsperiode
De Obligaties zullen tijdens de Inschrijvingsperiode aan het publiek in België en het Groothertogdom Luxemburg
(het “Openbaar Aanbod”) worden aangeboden.
De Managers verwachten de 2026 Obligaties aan te bieden aan gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in de
Prospectuswet, de “Gekwalificeerde Beleggers”) en aan beleggers die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn (de
“Retailbeleggers”). De 2031 Obligaties zullen door de Coördinator uitsluitend aan de Gekwalificeerde Beleggers
worden aangeboden.
De Obligaties zullen worden uitgegeven op 5 juli 2019 (de “Uitgiftedatum”). Indien een aanvulling op het
Prospectus echter aanleiding geeft tot intrekkingsrechten die uitoefenbaar zijn op of na de Uitgiftedatum van de
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Obligaties in overeenstemming met artikel 34 van de Prospectuswet, zal de Uitgiftedatum worden uitgesteld tot de
eerste Werkdag volgend op de laatste dag waarop de intrekkingsrechten kunnen worden uitgeoefend. Orders door
beleggers om de Obligaties te kopen zijn onherroepelijk, op voorwaarde dat beleggers die reeds hebben ingestemd
met het kopen van of inschrijven op effecten vóór de publicatie van de aanvulling op het Prospectus het recht hebben
om hun akkoord in te trekken gedurende een periode van twee Werkdagen die begint op de dag na de publicatie van
de aanvulling op het Prospectus. Deze periode kan door de Emittent worden verlengd. De uiterste datum om het
intrekkingsrecht uit te oefenen wordt in deze aanvulling op het Prospectus gepubliceerd.
Het Openbaar Aanbod begint op 21 juni 2019 om 9:00 uur (MET) en eindigt voor de 2026 Obligaties op 28 juni 2019
om 17:30 uur (MET) (de “Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties”) en voor de 2031 Obligaties op
21 juni 2019 om 17:30 uur (MET) (de “Inschrijvingsperiode voor de 2031 Obligaties” en samen met de
Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties, elk een “Inschrijvingsperiode”), of een eerdere datum die de
Emittent in overeenstemming met de Managers kan bepalen, met inachtneming van de Minimale Verkoopperiode
(zoals hieronder gedefinieerd). In dergelijk geval zal de afsluitingsdatum worden aangekondigd door of namens de
Emittent, op zijn website, in het deel gericht aan beleggers (www.gimv.com), en op de websites van de Managers
(voor KBC, www.kbc.be/nl/gimv, voor Belfius, www.belfius.be/gimv, voor Degroof Petercam,
www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019 en voor ING, www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds).
Behalve in geval van overinschrijving zoals hieronder uiteengezet onder “Vervroegde afsluiting en vermindering”
en “Toewijzing/overinschrijving op de Obligaties”, zal een potentiële belegger 100 procent van het bedrag van de
Obligaties ontvangen waarop hij tijdens de relevante Inschrijvingsperiode geldig heeft ingeschreven.
Retailbeleggers worden daarom aangemoedigd om op de 2026 Obligaties in te schrijven vóór 17:30 uur (MET) op
de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties om ervoor te zorgen dat met hun inschrijving
rekening wordt gehouden bij de toekenning van de Obligaties, onder voorbehoud, al naargelang het geval, van een
proportionele vermindering van hun inschrijving.
Potentiële beleggers zullen door de toepasselijke financiële tussenpersoon op de hoogte worden gebracht van hun
toewijzingen van Obligaties, in overeenstemming met de geldende regelingen tussen een dergelijke financiële
tussenpersoon en de potentiële belegger.
Geen enkele verhandeling van de Obligaties op een gereglementeerde markt in het kader van MiFID II mag vóór de
Uitgiftedatum plaatsvinden.
Na het volledige Prospectus te hebben gelezen, kunnen de beleggers via de filialen van de Managers (met inbegrip
van, met betrekking tot KBC, CBC Banque) inschrijven op de Obligaties met behulp vanhet inschrijvingsformulier
dat de Managers verschaffen, alsook via de digitale kanalen die de Managers ter beschikking stellen (met inbegrip
van, met betrekking tot KBC, via CBC Banque). De aanvragen kunnen ook worden ingediend via agenten van andere
financiële tussenpersonen in België en het Groothertogdom Luxemburg. In dat geval moeten de beleggers informatie
inwinnen over de commissies die de agent of financiële tussenpersoon kan aanrekenen. Deze commissies worden
aangerekend aan de beleggers.
Onder voorbehoud van het hierboven beschreven intrekkingsrecht is elke inschrijving onherroepelijk vanaf de
afsluiting van de relevante Inschrijvingsperiode en mag er geen inschrijving plaatsvinden vóór de aanvang van de
relevante Inschrijvingsperiode.
Voorwaarden voor het Openbaar Aanbod
Het Openbaar Aanbod en de uitgifte van de Obligaties is onderworpen aan een beperkt aantal voorwaarden
uiteengezet in de Plaatsingsovereenkomst, die gebruikelijk zijn voor dit type transactie en onder meer het volgende
bevatten: (i) de juistheid van de verklaringen en waarborgen die door de Emittent in de Plaatsingsovereenkomst zijn
gegeven, (ii) de ondertekening door alle relevante partijen, voorafgaand aan de Uitgiftedatum, van de
Plaatsingsovereenkomst, de Clearing Services Overeenkomst en de Agentschapsovereenkomst, (iii) de toelating van
de Obligaties tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels die op of vóór de Uitgiftedatum
is verleend, (iv) dat er op de Uitgiftedatum, naar het redelijke oordeel van de Managers, geen Materiële Nadelige
Wijziging (zoals gedefinieerd in de Plaatsingsovereenkomst en zoals hieronder beschreven) heeft plaatsgevonden,
(v) dat de Emittent alle verplichtingen die door hem moeten worden uitgevoerd onder de Plaatsingsovereenkomst
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op of vóór de Uitgiftedatum heeft uitgevoerd, (vi) dat de marktomstandigheden bevredigend zijn naar het redelijke
oordeel van de Managers en met de instemming van de Emittent, (vii) dat er naar het redelijke oordeel van de
Managers (na overleg met de Emittent zoals redelijkerwijs uitvoerbaar is in de omstandigheden) geen wijziging is
opgetreden in de nationale of internationale financiële, politieke of economische omstandigheden of wisselkoersen
of valutacontroles die het succes van het Openbaar Aanbod waarschijnlijk wezenlijk zouden schaden, (viii) een
afdoend due-diligence onderzoek en (xi) dat de Managers uiterlijk op de Uitgiftedatum de gebruikelijke
bevestigingen hebben ontvangen met betrekking tot bepaalde juridische en financiële aangelegenheden met
betrekking tot de Emittent en de Groep.
Een “Materiële Nadelige Wijziging” betekent enige wijziging in de (financiële of andere) toestand, vooruitzichten,
bedrijfsactiviteiten of bedrijfsresultaten van de Emittent of de Groep (als geheel) sinds de laatste geauditeerde
geconsolideerde jaarrekening van de Emittent die van wezenlijk belang is in de context van de uitgifte van de
Obligaties.
Van deze voorwaarden kan (geheel of gedeeltelijk) afgezien worden door de Managers. De Plaatsingsovereenkomst
geeft de Managers niet het recht om een einde te stellen aan hun verbintenissen voordat de betaling aan de Emittent
is gedaan, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden.
Als de voorwaarden van het Openbaar Aanbod en de uitgifte van de Obligaties niet zijn vervuld op de Uitgiftedatum
(onder voorbehoud van afstand door de Managers (al naargelang het geval)), of als de Managers de
Plaatsingsovereenkomst beëindigen in een van de hierboven beschreven omstandigheden zullen de Obligaties niet
worden uitgegeven en zal het totale bedrag van de fondsen die reeds door de beleggers zijn betaald voor de Obligaties
worden terugbetaald. Voor alle duidelijkheid: er groeit geen interest aan over deze fondsen. In geval van annulering
van het Openbaar Aanbod zal een kennisgeving worden gepubliceerd op de website van de Emittent
(www.gimv.com) en de websites van de Managers (www.kbc.be/nl/gimv voor KBC, www.belfius.be/gimv voor
Belfius,
www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019
voor
Degroof
Petercam
en
www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds voor ING) en zal de Emittent een aanvulling op het Prospectus
publiceren.
Uitgifteprijs
De uitgifteprijs voor de 2026 Obligaties zal 101,875 procent zijn en de uitgifteprijs voor de 2031 Obligaties zal 102
procent zijn (elk een “Uitgifteprijs”), dit percentage uitgedrukt ten opzichte van het nominaal bedrag van de
Obligaties. Deze prijs omvat de relevante Retailvergoeding (zoals hieronder beschreven), eventueel verminderd met
een korting tussen 0 procent en 1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en tussen 0 procent en 2 procent
met betrekking tot de 2031 Obligaties voor Gekwalificeerde Beleggers (zoals hieronder beschreven).
Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers die optreden als financiële tussenpersonen voor een verdere plaatsing
van de Obligaties en die geen retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en enige gedelegeerde,
uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren) zullen een verkoop- en distributiecommissie
betalen van 1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en 2 procent met betrekking tot de 2031 Obligaties
(elk een “Retailvergoeding”).
Gekwalificeerde Beleggers (met inbegrip van Gekwalificeerde Beleggers die optreden als financiële tussenpersonen
voor een verdere plaatsing van de Obligaties en die een retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en enige
gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren)) zullen een vergoeding
betalen die gelijk is aan de relevante Retailvergoeding, eventueel verminderd met een korting tussen 0 procent en
1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en tussen 0 procent en 2 procent met betrekking tot de 2031
Obligaties, in elk geval gebaseerd op de marktomgeving (elk een “GB-Vergoeding”). De relevante korting zal
worden bepaald op basis van, onder andere, de volgende omstandigheden, die gedurende de relevante
Inschrijvingsperiode kunnen evolueren: (i) de evolutie van de kredietkwaliteit van de Emittent (credit spread), (ii)
de evolutie van de interesttarieven, (iii) het succes (of gebrek aan succes) van de plaatsing van de Obligaties en (iv)
het bedrag aan Obligaties die een belegger aankoopt, elk zoals naar eigen goeddunken bepaald door de
desbetreffende Manager. Het bedrag betaald door een Gekwalificeerde Belegger aan de Coördinator dat het
totaalbedrag van de Obligatie(s) die effectief geplaatst zijn bij een dergelijke Gekwalificeerde Belegger overschrijdt
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(i.e. het bedrag gelijk aan de relevante Uitgifteprijs verminderd met de relevante Korting), zal door een dergelijke
Gekwalificeerde Belegger als een vergoeding aan de Coördinator worden betaald.
Het bruto actuarieel rendement van de 2026 Obligaties is 2,579 procent op jaarbasis en het bruto actuarieel
rendement van de 2031 Obligaties is 3,296 procent op jaarbasis. Het netto actuarieel rendement van de 2026
Obligaties is 1,726 procent op jaarbasis en het netto actuarieel rendement van de 2031 Obligaties is 2,258 procent
op jaarbasis. Het rendement wordt berekend op basis van de uitgifte van de Obligaties op de Uitgiftedatum, de
relevante Uitgifteprijs, de Initiële Interestvoet van 2,875 procent per jaar met betrekking tot de 2026 Obligaties en
van 3,500 procent per jaar met betrekking tot de 2031 Obligaties. Het wordt gebaseerd op de veronderstelling dat
de 2026 Obligaties zullen worden aangehouden tot 5 juli 2026 en dat de 2031 Obligaties zullen worden aangehouden
tot 5 juli 2031 (elk een “Vervaldatum”) wanneer ze overeenkomstig de Voorwaarden voor 100 procent van hun
hoofdsom zullen worden terugbetaald. Het is geen indicatie voor het toekomstige rendement als de Obligaties niet
worden aangehouden tot hun Vervaldatum. Het nettorendement weerspiegelt een aftrek van de Belgische roerende
voorheffing aan het huidige tarief van 30 procent (beleggers dienen Deel VIII: Fiscaliteit van dit Prospectus te
raadplegen voor meer informatie over het Belgische belastingstelsel).
Het minimumbedrag van de aanvraag voor de Obligaties bedraagt EUR 10.000 wat gelijk is aan het minimum
inschrijvingsbedrag. Het maximumbedrag van de aanvraag is het Totaal Nominaal Bedrag (zoals hieronder
gedefinieerd). Beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat het aantal Obligaties dat aan hen zal worden
toegewezen lager kan zijn dan het minimum inschrijvingsbedrag (zoals hieronder verder gespecificeerd).
Totaal Nominaal Bedrag
Het globaal minimum nominaal bedrag van de Obligaties bedraagt EUR 150.000.000 (het “Globaal Minimum
Nominaal Bedrag”). Het globaal maximum nominaal bedrag van de Obligaties bedraagt EUR 250.000.000 (het
“Globaal Maximum Nominaal Bedrag”).
Met betrekking tot de 2026 Obligaties bedraagt het verwachte minimum nominaal bedrag van de uitgifte
EUR 75.000.000 en het maximum nominaal bedrag van de uitgifte bedraagt EUR 125.000.000 (afhankelijk van het
Globaal Maximum Nominaal Bedrag).
Met betrekking tot de 2031 Obligaties bedraagt het verwachte minimum nominaal bedrag van de uitgifte
EUR 75.000.000 en het maximum nominaal bedrag EUR 175.000.000 (afhankelijk van het Globaal Maximum
Nominaal Bedrag, op voorwaarde dat het nominaal bedrag van de 2031 Obligaties niet lager kan zijn dan 50 procent
van het globaal Totaal Nominaal Bedrag (zoals hieronder gedefinieerd) van de Obligaties).
De criteria volgens dewelke de Emittent het uiteindelijke totaal nominaal bedrag (het “Totaal Nominaal Bedrag”)
met betrekking tot elke Serie van Obligaties zal bepalen zijn de volgende: (i) de financieringsbehoeften van de
Emittent, die zouden kunnen evolueren tijdens de relevante Inschrijvingsperiode voor de Obligaties, (ii) de niveaus
van de interestvoeten en de ‘credit spread’ van de Emittent op een dagelijkse basis, (iii) het niveau van de vraag van
beleggers voor elke Serie van Obligaties zoals dagelijks waargenomen door de Managers voor de 2026 Obligaties
en door de Coördinator voor de 2031 Obligaties, (iv) het al dan niet optreden van bepaalde gebeurtenissen tijdens
de relevante Inschrijvingsperiode van de Obligaties die de Emittent en/of de Managers de mogelijkheid bieden om
de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties vervroegd te beëindigen of niet verder te gaan met het Openbaar
Aanbod en de uitgifte van een Serie van Obligaties, (v) met betrekking tot de 2026 Obligaties, het feit dat de 2026
Obligaties, indien uitgegeven, een minimum totaalbedrag van EUR 75.000.000 en een maximum totaalbedrag van
EUR 125.000.000 zullen hebben en, met betrekking tot de 2031 Obligaties, het feit dat de 2031 Obligaties, indien
uitgegeven, een minimum totaalbedrag van EUR 75.000.000 en een maximum totaalbedrag van EUR 175.000.000
zullen hebben, (vi) het feit dat het Globaal Minimum Nominaal Bedrag EUR 150.000.000 bedraagt en het Globaal
Maximum Nominaal Bedrag EUR 250.000.000 en (vii) het feit dat het nominaal bedrag van de 2031 Obligaties niet
lager kan zijn dan 50 procent van het globaal Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties.
De Emittent heeft zich het recht voorbehouden om niet door te gaan met de uitgifte van de Obligaties indien aan het
einde van de relevante Inschrijvingsperiode het Totaal Nominaal Bedrag van de 2026 Obligaties waarop is
ingeschreven lager is dan EUR 75.000.000 en/of het Totaal Nominaal Bedrag van de 2031 Obligaties waarop is
ingeschreven lager is dan EUR 75.000.000.
114

Als de Emittent doorgaat met de uitgifte van de 2026 Obligaties en het Totaal Nominaal Bedrag met betrekking tot
dergelijke 2026 Obligaties lager is dan het verwachte minimumbedrag van EUR 75.000.000 en/of als de Emittent
doorgaat met de uitgifte van de 2031 Obligaties en het Totaal Nominaal Bedrag met betrekking tot dergelijke 2031
Obligaties lager is dan het verwachte minimumbedrag van EUR 75.000.000, zal een aanvulling op het Prospectus
worden gepubliceerd met betrekking tot de 2026 Obligaties en/of de 2031 Obligaties, al naargelang het geval. Alle
toepasselijke intrekkingsrechten zullen in dergelijk geval enkel van toepassing zijn op beleggers die, vóór de
publicatie van de aanvulling, reeds akkoord zijn gegaan om Obligaties te kopen of om in te schrijven op Obligaties
van de relevante serie waarvoor een aanvulling is opgesteld.
Al naargelang het geval kan, na de beslissing van de Emittent met de toestemming van de Managers (rekening
houdend met de vraag van de beleggers), op het einde (of bij de vervroegde afsluiting met betrekking tot de
Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties) van de relevante Inschrijvingsperiode het Totaal Nominaal Bedrag
voor elke Serie van Obligaties worden verhoogd tot boven het Globaal Maximum Nominaal Bedrag. In dergelijk
geval zal een aanvulling op het Prospectus worden gepubliceerd met betrekking tot de 2026 Obligaties en/of de 2031
Obligaties, al naargelang het geval. Alle toepasselijke intrekkingsrechten zullen in dergelijk geval enkel van
toepassing zijn op beleggers die, vóór de publicatie van de aanvulling, reeds akkoord zijn gegaan om Obligaties te
kopen of om in te schrijven op Obligaties van de relevante serie waarvoor een aanvulling is opgesteld.
Het Totaal Nominaal Bedrag met betrekking tot elke Serie van Obligaties zal zo snel mogelijk na het einde (of de
vervroegde afsluiting met betrekking tot de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties) van de relevante
Inschrijvingsperiode door de Emittent worden gepubliceerd op zijn website in het deel gericht aan beleggers
(www.gimv.com) en op de websites van de Managers (www.kbc.be/nl/gimv voor KBC, www.belfius.be/gimv voor
Belfius,
www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019
voor
Degroof
Petercam
en
www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds voor ING).
Betalingsdatum en details inzake betaling
De verwachte betalingsdatum is 5 juli 2019. De betaling van de Obligaties kan enkel gebeuren door het debiteren
van een depositorekening.
Op de datum waarop de inschrijvingen worden afgewikkeld, zal het NBB Clearingsysteem de effectenrekening van
de Agent crediteren volgens de details die zijn gespecificeerd in de regels van het NBB Clearingsysteem.
Vervolgens zal de Agent, ten laatste op de betaaldatum, de bedragen van de ingeschreven Obligaties crediteren op
de rekening van de deelnemers voor verdere uitreiking aan de beleggers, in overeenstemming met de gebruikelijke
exploitatievoorschriften van het NBB Clearingsysteem.
Kosten, vergoedingen en heffingen
Een coördinatievergoeding voor de uitvoering van de coördinatiediensten (die moet worden bepaald naar
goeddunken van de Emittent) en een agentschapsvergoeding voor de uitvoering van de agentschapsdiensten met
betrekking tot de Obligaties (samen de “Vergoedingen”) zullen door respectievelijk de Coördinator en de Agent aan
de Emittent worden aangerekend.
De netto-opbrengst (vóór aftrek van de Vergoedingen en uitgaven) zal een bedrag zijn dat gelijk is aan het Totaal
Nominaal Bedrag met betrekking tot elke Serie van Obligaties.
De relevante Uitgifteprijs omvat de hieronder beschreven verkoop- en distributiecommissie, die betaald en gedragen
wordt door de beleggers.
De volgende vergoedingen zullen uitdrukkelijk in rekening worden gebracht aan de beleggers wanneer zij
inschrijven op de Obligaties:
-

de Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers die als financiële tussenpersonen optreden bij een verdere
plaatsing van de Obligaties en die geen retrocessie kunnen aanvaarden (krachtens MiFID II en enige
gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende richtsnoeren) zullen een verkoop- en
distributiecommissie betalen van 1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en van 2 procent met
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betrekking tot de 2031 Obligaties, die steeds is inbegrepen in de relevante Uitgifteprijs van de Obligaties (zie
hierboven, onder “Uitgifteprijs”, elk een “Retailvergoeding”); en
-

de Gekwalificeerde Beleggers (met inbegrip van de Gekwalificeerde Beleggers die als financiële
tussenpersonen optreden voor verdere plaatsing van de Obligaties en die een retrocessie kunnen aanvaarden
(krachtens MiFID II en enige gedelegeerde, uitvoerende of gelijkwaardige wetgeving en bijbehorende
richtsnoeren)) zullen een vergoeding betalen die gelijk is aan de relevante Retailvergoeding, eventueel
verminderd met een korting tussen 0 procent en 1,875 procent met betrekking tot de 2026 Obligaties en tussen
0 procent en 2 procent met betrekking tot de 2031 Obligaties, in elk geval gebaseerd op de marktomgeving, die
is inbegrepen in de relevante Uitgifteprijs van de Obligaties (zie hierboven, onder “Uitgifteprijs”, elk een “GBVergoeding”).

Elke belegger dient zelf bij zijn financiële tussenpersonen naar de kosten te informeren die zij in rekening kunnen
brengen (overdrachtskosten, bewaringsvergoeding, enz.).
Alle kosten die zijn opgelopen door de Emittent met betrekking tot de uitgifte van de Obligaties (met inbegrip van
juridische kosten, de commissaris, Euronext Brussel, de Agent, de FSMA en kosten in verband met marketing) zijn
ten laste van de Emittent en worden geraamd op EUR 680.000.
De financiële diensten met betrekking tot de Obligaties zullen kosteloos worden verstrekt door de Managers.
Beleggers moeten zich informeren over de kosten die hun financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.
Met betrekking tot de Managers is deze informatie beschikbaar in de brochures over tarieven die op de websites van
de Managers zijn opgenomen. De door de Managers aangerekende bewaringsvergoeding komt ten laste van de
beleggers.
Obligatiehouders dienen zich ervan bewust te zijn dat bijkomende kosten en uitgaven verschuldigd kunnen zijn aan
de relevante financiële tussenpersoon bij de uitoefening van de putoptie bij Controlewijziging waarnaar wordt wordt
in Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) of de putoptie bij
Belangrijke Herstructurering waarnaar wordt verwezen in Voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van
Obligatiehouders bij het plaatsvinden van een Belangrijke Herstructurering) via een financiële tussenpersoon
(anders dan de Agent) en de Obligatiehouders dienen zich hierover te informeren alvorens een dergelijke putoptie
uit te oefenen.
Beleggers kunnen onderworpen zijn aan belastingen, zoals roerende voorheffing en een beurstaks. Zie Deel VIII:
Fiscaliteit van dit Prospectus voor meer informatie.
Vervroegde afsluiting en vermindering
De vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties zal ten vroegste op 21 juni 2019 om
17:30 uur (MET) plaatsvinden (de minimale Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties wordt de “Minimale
Verkoopperiode” genoemd). Dit is de derde Werkdag in België die volgt op de dag waarop het Prospectus
beschikbaar is gemaakt op de websites van de Emittent en de Managers (inclusief de dag waarop het Prospectus
beschikbaar is gemaakt) en betekent dat de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties ten minste één Werkdag
tot 17:30 uur (MET) open blijft. Daarna kan vervroegde afsluiting op elk moment plaatsvinden (inclusief in de loop
van een Werkdag). In geval van vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties, zal een
kennisgeving zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de websites van de Emittent (www.gimv.com) en de
Managers
(www.kbc.be/nl/gimv
voor
KBC,
www.belfius.be/gimv
voor
Belfius,
www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019
voor
Degroof
Petercam
en
www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds voor ING). In deze kennisgeving worden de datum en het uur van
de vervroegde afsluiting vermeld.
De Emittent kan de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties tijdens de Inschrijvingsperiode voor de 2026
Obligaties met betrekking tot de 2026 Obligaties vervroegd beëindigen met instemming van de Managers en
rekening houdend met de Minimale Verkoopperiode (i) zodra het Globaal Minimum Nominaal Bedrag is bereikt,
(ii) in het geval een belangrijke verandering in de marktomstandigheden voorkomt (met inbegrip van onder andere,
maar niet beperkt tot, een verandering in nationale of internationale financiële, politieke of economische
omstandigheden, wisselkoersen of valutacontroles) of (iii) in geval van een Materiële Nadelige Wijziging met
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betrekking tot de Groep (op geconsolideerd niveau). De Inschrijvingsperiode voor de 2031 Obligaties eindigt in elk
geval op 21 juni 2019 om 17:30 uur (MET).
De Inschrijvingsperiodes kunnen voor beide Series van Obligaties tegelijkertijd worden beëindigd. Beleggers dienen
er echter rekening mee te houden dat de Inschrijvingsperiodes voor elk van de Series van Obligaties ook
onafhankelijk en op een verschillend moment kan worden beëindigd. Indien de Inschrijvingsperiode voor de 2026
Obligaties vervroegd wordt beëindigd als gevolg van het voorval beschreven onder (ii) of (iii) in de vorige zin, zal
de Emittent een aanvulling op het Prospectus publiceren. De Emittent zal ervoor zorgen dat een dergelijke aanvulling
zo snel mogelijk na het optreden van een dergelijke afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties
(als gevolg van het voorval beschreven onder (ii) of (iii)) met betrekking tot de 2026 Obligaties zal worden
gepubliceerd (zie pagina 8 van het Prospectus voor verdere informatie met betrekking tot de publicatie van
aanvullingen op het Prospectus).
De Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties kan vervroegd worden beëindigd wanneer het Globaal Minimum
Nominaal Bedrag is bereikt, zelfs wanneer het Globaal Maximum Nominaal Bedrag of het maximum nominaal
bedrag met betrekking tot een bepaalde Serie van Obligaties niet is bereikt.
De Emittent kan beslissen om het Totaal Nominaal Bedrag van een van de Series van Obligaties te beperken. Het
Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties kan dus lager zijn dan het verwachte minimum nominaal bedrag van
EUR 75.000.000 met betrekking tot de 2026 Obligaties en van het verwachte minimum nominaal bedrag van
EUR 75.000.000 met betrekking tot de 2031 Obligaties. In dergelijk geval zal een aanvulling op het Prospectus
worden gepubliceerd.
De Emittent heeft zich het recht voorbehouden om niet door te gaan met de uitgifte van de Obligaties indien aan het
einde van de Inschrijvingsperiode het Totaal Nominaal Bedrag waarvoor werd ingeschreven lager is dan
EUR 75.000.000 met betrekking tot de 2026 Obligaties en/of EUR 75.000.000 met betrekking tot de 2031
Obligaties.
Bovendien is het aanbod onderworpen aan specifieke voorwaarden die zijn onderhandeld tussen de Managers en de
Emittent en die zijn opgenomen in de Plaatsingsovereenkomst, en in het bijzonder kunnen de verplichtingen van de
Managers onder de Plaatsingsovereenkomst eindigen, onder meer, zoals hierboven uiteengezet.
Toewijzing/overinschrijving op de Obligaties
De Managers, handelend op individuele (en niet gezamenlijke) basis, gaan akkoord om de 2026 Obligaties naar
beste vermogen te plaatsen. De Coördinator gaat akkoord om de 2031 Obligaties naar beste vermogen te plaatsen.
De Emittent bevestigt en gaat ermee akkoord dat een Globaal Minimum Nominaal Bedrag van EUR 150.000.000
en een Globaal Maximum Nominaal Bedrag van EUR 250.000.000 zullen worden geplaatst en uitgekeerd aan
Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers overeenkomstig de volgende toewijzing (mogelijk onderhevig aan
afronding):
(a)

(b)

de 2026 Obligaties voor een nominaal bedrag van EUR 75.000.000 – 125.000.000 zullen als volgt door de
Coördinator en de Co-Managers worden geplaatst:
(i)

45,454545% van het totaal nominaal bedrag van de 2026 Obligaties zullen naar beste vermogen
worden geplaatst door de Coördinator, waarvan 80% zal worden toegewezen aan Retailbeleggers van
zijn eigen retailnetwerk en 20% aan Gekwalificeerde Beleggers van zijn eigen netwerk (de
“Coördinator 2026 Obligaties”); en

(ii)

54,545455% van het totaal nominaal bedrag van de 2026 Obligaties zullen naar beste vermogen
worden geplaatst door elk van de Co-Managers in gelijke delen aan de Retailbeleggers van hun eigen
retailnetwerk (de “Co-Managers 2026 Obligaties” en samen met de Coördinator 2026 Obligaties, de
“Managers’ Obligaties”); en

de 2031 Obligaties met een nominaal bedrag van EUR 75.000.000 – 175.000.000 (d.w.z. de integrale 2031
Obligaties) zullen door de Coördinator alleen geplaatst worden ten behoeve van Gekwalificeerde Beleggers

117

in zijn eigen netwerk (de “GB-Obligaties”), op voorwaarde dat het nominaal bedrag van de 2031 Obligaties
niet lager kan zijn dan 50 procent van het globaal Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties.
Indien de Coördinator er niet in is geslaagd om het nominaal bedrag van de Coördinator 2026 Obligaties geheel of
gedeeltelijk te plaatsen bij Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers, zoals uiteengezet in de voorgaande
paragraaf en in overeenstemming met de toewijzing zoals uiteengezet in (a)(i), zoals waargenomen om 17:30 uur
(MET) op de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties, zal de Coördinator het recht
hebben om datzelfde nominaal bedrag aan Coördinator 2026 Obligaties (dat niet is geplaatst bij Retailbeleggers en
Gekwalificeerde Beleggers zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf) te plaatsen bij en te verdelen onder
Gekwalificeerde Beleggers en/of Retailbeleggers van zijn eigen netwerk van wie orders zijn ontvangen.
Met betrekking tot de Co-Managers 2026 Obligaties, indien een Co-Manager niet in staat is geweest om zijn deel
van de Co-Managers 2026 Obligaties geheel of gedeeltelijk te plaatsen bij Retailbeleggers van zijn eigen
retailnetwerk zoals waargenomen om 17:30 uur (MET) op de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode van de
2026 Obligaties:
(a)

hebben alle andere Co-Managers (die hun eigen deel van de Co-Managers 2026 Obligaties volledig hebben
geplaatst) het recht (maar niet de verplichting) om dergelijke ongeplaatste Co-Managers 2026 Obligaties te
plaatsen bij Retailbeleggers in hun eigen distributienetwerk van wie zij orders hebben ontvangen, in gelijke
delen van het ongeplaatste bedrag van die Co-Managers; of

(b)

in het geval dat de niet-geplaatste Co-Managers 2026 Obligaties niet kunnen worden geheralloceerd aan
een/elke Co-Manager, heeft de Coördinator het recht om deze ongeplaatste Co-Managers 2026 Obligaties te
plaatsen en te verdelen onder Retailbeleggers en Gekwalificeerde Beleggers in zijn eigen netwerk van wie
hij orders heeft ontvangen.

Indien, na de nieuwe toewijzing krachtens de voorgaande alinea, niet alle 2026 Obligaties zijn geplaatst aan het
einde van de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode van 2026 Obligaties, zal, vanaf de tweede Werkdag van de
Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties, elk van de Co-Managers en de Coördinator het recht (maar niet de
verplichting) hebben om dergelijke ongeplaatste 2026 Obligaties te plaatsen bij Retailbeleggers in hun eigen
retailnetwerk, in gelijke delen van het ongeplaatste bedrag. Iedere Manager zal deze niet-geplaatste 2026 Obligaties
op zijn eigen tempo plaatsen, met dien verstande dat de niet-geplaatste 2026 Obligaties worden toegewezen aan de
Retailbeleggers op basis van het “first come, first served” principe. Orders ontvangen van Gekwalificeerde Beleggers
om de niet-geplaatste 2026 Obligaties te kopen op of na 17:30 uur (MET) op de eerste Werkdag van de
Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties zullen niet in aanmerking worden genomen.
De Coördinator en de Co-Managers zullen de relevante Retailvergoedingen ontvangen, naargelang het geval, op de
bedragen die opnieuw worden toegewezen krachtens wat is uiteengezet in de vorige paragraaf, pro rata aan het aantal
2026 Obligaties die ze hebben geplaatst. Eventuele GB-Vergoedingen zijn alleen verschuldigd aan de Coördinator,
rekening houdende met het feit dat de Coördinator aan elke Co-Manager een derde van de GB-Vergoedingen die het
ontvangt met betrekking tot de 2026 Obligaties zal betalen. Geen GB-Vergoedingen die de Coördinator ontvangt
met betrekking tot de 2031 Obligaties zullen betaald worden aan de Co-Managers.
De Managers zullen zo snel als mogelijk een bericht publiceren op hun website wanneer zij gezamenlijk al deze
resterende 2026 Obligaties hebben geplaatst en de Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties zal zo snel als
mogelijk beëindigd worden wanneer de Managers deze toegewezen 2026 Obligaties gezamenlijk hebben geplaatst,
hetgeen kan gebeuren tijdens een Werkdag. Een kennisgeving zal zo snel als mogelijk na de afsluiting van de
Inschrijvingsperiode van de 2026 Obligaties worden gepubliceerd op de website van de Managers en de Emittent
en zal de datum en het uur van de vervroegde afsluiting specifiëren. Retailbeleggers worden daarom aangemoedigd
om in te schrijven op de 2026 Obligaties op de eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode vóór 17:30 uur (MET)
om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de 2026 Obligaties,
in voorkomend geval onderworpen aan een evenredige vermindering van hun inschrijving.
Deze bedragen kunnen alleen in onderling overleg tussen de Emittent en de Managers worden gewijzigd.
Alle inschrijvingen die geldig zijn ingediend door de Retailbeleggers bij de Managers vóór het einde van de
Minimale Verkoopperiode zullen in aanmerking worden genomen wanneer de 2026 Obligaties worden toegewezen,
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met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering kan worden toegepast, d.i. dat de
inschrijvingen proportioneel worden verlaagd, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000, en voor zover
mogelijk (d.i. in de mate dat er niet meer beleggers dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag van EUR
10.000, wat gelijk is aan het minimum inschrijvingsbedrag voor beleggers.
Aan het einde van de Minimale Verkoopperiode, kunnen de Managerss een kennisgeving publiceren op hun website
om hun klanten te informeren dat zij zullen stoppen met het verzamelen van inschrijvingen en zullen dan dezelfde
kennisgeving naar de Emittent sturen die het op haar website zal publiceren van zodra mogelijk.
Beleggers kunnen verschillende reductiepercentages op hen toegepast zien, afhankelijk van de financiële
tussenpersoon via wie ze hebben ingeschreven op de Obligaties. De Managers zijn op geen enkele manier
verantwoordelijk voor de toewijzingscriteria die zullen worden toegepast door andere financiële tussenpersonen.
Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij een order moeten plaatsen voor de specifieke Serie van Obligaties
waarop zij wensen in te schrijven. In geval van overinschrijving op één van de Series van Obligaties en een
daaropvolgende vermindering van de inschrijvingen (zoals hierboven beschreven), zullen beleggers niet kunnen
genieten van een herallocatie van hun order naar een Serie van Obligaties waarop zij niet hebben ingeschreven.
In geval van vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties zullen de beleggers zo snel
mogelijk na de datum van de vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties worden
geïnformeerd over het aantal 2026 Obligaties dat hen is toegewezen.
Elke betaling door een belegger op de Obligaties in verband met het inschrijven op Obligaties die niet worden
toegewezen, zal worden terugbetaald binnen zeven Werkdagen na de datum van betaling in overeenstemming met
de regelingen die gelden tussen die relevante belegger en de relevante financiële tussenpersoon en de betreffende
inschrijver heeft geen recht op enige rente met betrekking tot dergelijke betalingen.
Overeenkomstig artikel 7, §1 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken,
zullen de Managers, bij volledige inschrijving of bij overinschrijving op het Openbaar Aanbod, geen Obligaties
rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven voor eigen rekening.
Resultaten van het Openbaar Aanbod
De resultaten van het aanbod van de Obligaties (inclusief de netto-opbrengst) zullen zo snel mogelijk na het einde
van de Inschrijvingsperiode en op of vóór de Uitgiftedatum door de Emittent gepubliceerd worden op haar website
in de sectie gericht aan beleggers (www.gimv.com), en door de Managers (www.kbc.be/nl/gimv voor KBC,
www.belfius.be/gimv voor Belfius, www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019 voor Degroof Petercam en
www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds voor ING). Dezelfde publicatiemethode zal worden gebruikt om
de beleggers te informeren in geval van vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties.
Bovendien zal het bedrag aan Obligaties zo snel mogelijk worden meegedeeld aan de FSMA na het einde van de
relevante Inschrijvingsperiode, of, met betrekking tot de 2026 Obligaties, op de datum van de vervroegde afsluiting
van de Inschrijvingsperiode voor de 2026 Obligaties indien deze datum eerder valt.
Verwachte tijdslijn van het Openbaar Aanbod
De belangrijkste stappen van de tijdslijn met betrekking tot het Openbaar Aanbod kunnen als volgt worden
samengevat:
19 juni 2019

publicatie van een persbericht op de website van de
Emittent;

19 juni 2019

publicatie van het Prospectus op de websites van de
Emittent en de Managers;

21 juni 2019, 9:00 uur (MET)

openingsdatum van de Inschrijvingsperiode;
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21 juni 2019, 17:30 uur (MET)

afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode voor de
2031 Obligaties;

21 juni 2019, 17:30 uur (MET)

het vroegste moment waarop de Inschrijvingsperiode voor
de 2026 Obligaties vervroegd kan worden afgesloten;

28 juni 2019, 17:30 uur (MET)

afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode voor de
2026 Obligaties (indien niet eerder afgesloten);

tussen 21 juni 2019 en 28 juni 2019

verwachte publicatiedatum van de resultaten van het
aanbod van de Obligaties (inclusief de netto-opbrengsten
ervan) op de websites van de Emittent en de Managers,
tenzij eerder gepubliceerd in geval van vervroegde
afsluiting;

5 juli 2019

Uitgiftedatum en notering van de Obligaties op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

De data en tijden van het Openbaar Aanbod en de periodes die in de bovenstaande tabel en in dit Prospectus worden
vermeld, kunnen veranderen. Indien de Emittent beslist om dergelijke data, tijdstippen of periodes te wijzigen, zal
deze de beleggers informeren via een publicatie op zijn website, in de sectie gericht aan beleggers (www.gimv.com).
Materiële wijzigingen in dit Prospectus dienen te worden goedgekeurd door de FSMA en zullen, in elk geval zoals
en wanneer vereist door toepasselijke wetgeving, worden gepubliceerd in een persbericht, een advertentie in de
financiële pers en/of een aanvulling op dit Prospectus.
Overdracht van de Obligaties
Onder voorbehoud van de toepasselijke verkoopbeperkingen zijn de Obligaties vrij overdraagbaar (zie hieronder).
Verkoopbeperkingen

Algemeen
De Obligaties worden alleen aangeboden aan beleggers aan wie een dergelijk aanbod op wettige wijze kan worden
gedaan krachtens enige wet die van toepassing is op die beleggers. De Emittent heeft de nodige maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat de Obligaties wettig aan het publiek in België en het Groothertogdom Luxemburg
kunnen worden aangeboden. De Emittent heeft geen enkele actie ondernomen om het aanbieden van Obligaties in
enig ander rechtsgebied buiten België en het Groothertogdom Luxemburg toe te staan en de Emittent noch de
Managers geven enige verklaring dat de Managers of de Emittent actie zullen ondernemen in een rechtsgebied
(buiten België en het Groothertogdom Luxemburg) waardoor een openbaar aanbod van de Obligaties in een dergelijk
rechtsgebied of het bezit of de verspreiding van dit Prospectus of enig ander aanbod of publiciteitsmateriaal met
betrekking tot de Obligaties (met inbegrip van roadshowmateriaal en presentaties voor beleggers) toegelaten zou
worden in enig land of rechtsgebied waar actie voor dat doel is vereist.
De verspreiding van dit Prospectus en de inschrijving op en verwerving van Obligaties kunnen, volgens de wetten
van bepaalde andere landen dan België en het Groothertogdom Luxemburg, worden beheerst door specifieke
voorschriften of wettelijke en reglementaire beperkingen. Personen die in het bezit zijn van dit Prospectus, of de
inschrijving op of verwerving van Obligaties overwegen, moeten informeren naar die voorschriften en naar
mogelijke beperkingen die hieruit voortvloeien, en deze beperkingen naleven. Tussenpersonen kunnen de
inschrijving op of verwerving van Obligaties niet toestaan voor klanten van wie het adres zich in een land bevindt
waar dergelijke beperkingen van toepassing zijn. Geen enkele persoon die dit Prospectus ontvangt (inclusief
“trustees” en “nominees”) mag het verspreiden in, of verzenden naar, dergelijke landen, behalve in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving. De beleggers verbinden zich ertoe om de wettelijke en reglementaire regels na te
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leven die van toepassing zijn op het aanbod en de verkoop van de Obligaties in elk land waar deze Obligaties worden
geplaatst en verbinden zich er in het bijzonder toe om de verkoopbeperkingen zoals hieronder uiteengezet na te
leven.
Dit Prospectus vormt geen aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten
anders dan de Obligaties te kopen, of een aanbod tot verkoop of de uitnodiging tot het doen van een aanbod om
Obligaties te kopen in alle omstandigheden waarin een dergelijke aanbieding of uitnodiging onwettig is. Noch de
Emittent, noch de Managers hebben gemachtigd, noch machtigen ze tot het doen van enige aanbieding van
Obligaties (anders dan in het Obligatieaanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg) in omstandigheden
waarin een verplichting ontstaat voor de Emittent of de Managers om een prospectus voor een dergelijke aanbieding
te publiceren.
De volgende secties bevatten specifieke kennisgevingen met betrekking tot bepaalde landen die, als ze strenger zijn,
voorrang hebben boven de voorgaande algemene kennisgeving.

Europese Economische Ruimte
Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn heeft
geïmplementeerd (elke een “Relevante Lidstaat”), heeft elke Manager verklaard en ermee ingestemd dat deze vanaf
en met inbegrip van de datum waarop de Prospectusrichtlijn werd geïmplementeerd in die Relevante Lidstaat (de
“Relevante Implementatiedatum”) geen Obligaties aangeboden heeft en zal aanbieden (met uitzondering van het
Openbaar Aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg) die het onderwerp zijn van het in dit Prospectus
beoogde aanbod aan het publiek in die Relevante Lidstaat, anders dan:
(a)

aan elke rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is, zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn;

(b)

aan minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen (andere dan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd
in de Prospectusrichtlijn), op voorwaarde dat het verkrijgen van de voorafgaande toestemming van de
handelaar(s) die de Emittent voor een dergelijk aanbod heeft aangewezen; of

(c)

in alle andere omstandigheden die vallen onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn,

op voorwaarde dat een dergelijk aanbod van de Obligaties niet zal resulteren in een vereiste voor de Emittent of de
Managers om een prospectus te publiceren overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of een prospectus
aan te vullen overeenkomstig artikel 16 van de Prospectusrichtlijn.
Voor de toepassing van de bovenstaande bepaling betekent de uitdrukking van een “aanbod van Obligaties aan het
publiek” met betrekking tot enige Obligaties in een Relevante Lidstaat de mededeling in elke vorm en met elke
vorm van voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en van de Obligaties die moeten worden
aangeboden om een belegger in staat te stellen te besluiten om Obligaties aan te kopen of erop in te schrijven,
rekening houdend met de implementatie in de Lidstaat door enige maatregel ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn
in die Lidstaat. De uitdrukking “Prospectusrichtlijn” verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd of
vervangen.

Verenigde Staten
De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act en mogen niet aangeboden of
verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of voordeel van, Amerikaanse personen, tenzij in
overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act of op grond van een vrijstelling van de
registratievereisten van de Securities Act. De termen die in deze alinea worden gebruikt, hebben de betekenissen die
eraan worden gegeven door Regulation S onder de Securities Act.
De Obligaties zijn onderworpen aan de vereisten van de Amerikaanse belastingwetgeving en mogen niet worden
aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of zijn bezittingen of aan een Amerikaans persoon,
behalve in bepaalde transacties die de Amerikaanse belastingwetgeving toestaat. Termen die in deze paragraaf
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worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Amerikaanse Internal Revenue Code van 1986
en de regelgeving daaronder.
De Managers hebben verklaard en zijn overeengekomen dat zij, behalve zoal toegestaan door de
Inschrijvingsovereenkomst, de Obligaties niet hebben aangeboden, verkocht of geleverd noch zullen aanbieden,
verkopen of leveren (i) als onderdeel van hun distributie op enig moment of (ii) anders tot 40 dagen na de aanvang
van het aanbod en de Afsluitingsdatum (“Closing Date”, zoals gedefinieerd in de Inschrijvingsovereenkomst),
afhankelijk van wat het laatste is, binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of voordeel van, Amerikaanse
personen, en zij naar elke handelaar waaraan zij Obligaties verkopen tijdens de ‘distribution compliance period’ een
bevestiging of andere kennisgeving hebben gezonden waarin de beperkingen op aanbiedingen en verkopen van de
Obligaties in de Verenigde Staten of voor of voor rekening of voordeel van Amerikaanse personen worden
uiteengezet.
Bovendien, tot 40 dagen na de start van het Openbaar Aanbod, kan een aanbieding of verkoop van Obligaties in de
Verenigde Staten door een handelaar die niet deelneemt aan het aanbod in strijd zijn met de registratie-eisen van de
Securities Act.

Verenigd Koninkrijk
Elke Manager verklaart en gaat ermee akkoord dat:
(a)

het enkel een uitnodiging of aansporing om een investeringsactiviteit aan te gaan (in de betekenis van Sectie
21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van de Obligaties
heeft medegedeeld of heeft doen mededelen en alleen een dergelijke uitnodiging of aansporing zal mededelen
of doen mededelen in verband met de uitgifte of verkoop van enige Obligaties in omstandigheden waarin
Section 21 (1) van de Financial Services and Markets Act 2000 niet van toepassing is op de Emittent; en

(b)

het heeft voldaan en zal voldaan aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de Financial Services and
Markets Act 2000 met betrekking tot alles wat ze hebben gedaan met betrekking tot de Obligaties in, vanuit
of anderszins met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk.

Belangen van natuurlijke en rechtspersonen die betrokken zijn bij het Openbaar Aanbod
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Emittent betrokken is bij een algemene zakelijke relatie
en/of bij specifieke transacties met de Agent en/of de Managers en dat zij belangenconflicten kunnen hebben die de
belangen van de Obligatiehouders nadelig kunnen beïnvloeden. Zie ook de risicofactor ‘Potentiële
belangenconflicten’ in Deel II: Risicofactoren van dit Prospectus.
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DEEL X: ALGEMENE INFORMATIE
(1)

Er werd een aanvraag ingediend om de Obligaties te noteren en tot de handel toe te laten op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf de Uitgiftedatum.

(2)

De Emittent heeft alle nodige toestemmingen, goedkeuringen en toelatingen verkregen in België en in het
Groothertogdom Luxemburg in verband met de uitgifte van en de nakoming van haar verbintenissen onder
de Obligaties. De uitgifte van de Obligaties werd goedgekeurd door besluiten van de Raad van Bestuur van
de Emittent genomen op 18 juni 2019.

(3)

Er heeft zich geen significante verandering in de financiële of handelspositie van de Emittent voorgedaan,
noch heeft zich een wezenlijk nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent sinds
31 maart 2019.

(4)

De Raad van Bestuur van de Emittent beoordeelt dat, gedurende een periode die minstens de voorgaande
twaalf maanden bestrijkt, er geen overheids-, juridische of arbitrageprocedures lopen of dreigen waarvan de
Emittent op de hoogte is en die mogelijk recentelijk of in het verleden, significante effecten hebben gehad op
de financiële positie of de winstgevendheid van de Emittent.

(5)

De Obligaties zijn aanvaard voor clearing door het clearingsysteem van de Nationale Bank van België met
Common Code 201522013 voor de 2026 Obligaties en met Common Code 201522064 voor de 2031
Obligaties. Het International Securities Identification Number (ISIN) voor de 2026 Obligaties is
BE0002657386 en BE0002658392 voor de 2031 Obligaties. Het adres van de Nationale Bank van België is
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een dienstverleningsovereenkomst voor de uitgifte van
vastrentende effecten wordt door de Emittent afgesloten met KBC Bank NV als Betaalagent en de Nationale
Bank van België op of rond de Uitgiftedatum.

(6)

Tenzij anders aangegeven in dit Prospectus, heeft, voor zover de Emittent op de hoogte is, geen enkele andere
persoon die betrokken is bij het Openbaar Aanbod enig belang, met inbegrip van tegenstrijdige belangen, dat
relevant is voor het Openbaar Aanbod, met uitzondering van enige vergoedingen verschuldigd aan de
Managers.

(7)

Waar de informatie in dit Prospectus verkregen is van derden, is deze informatie nauwkeurig overgenomen
en, voor zover de Emittent op de hoogte is en in staat is om dit redelijkerwijs te beoordelen op basis van de
informatie verstrekt door dergelijke derde partijen, zijn er geen feiten weggelaten die de informatie in enig
materieel opzicht onnauwkeurig of misleidend zou maken. Waar informatie van derden wordt gebruikt, wordt
de bron ervan gepreciseerd.

(8)

De Emittent is niet van plan informatie te verstrekken met betrekking tot de Obligaties na de uitgifte van de
Obligaties, tenzij dit uitdrukkelijk vereist is bij wet.

(9)

Tijdens elke Inschrijvingsperiode en gedurende de looptijd van de Obligaties zullen kopieën van de volgende
documenten beschikbaar worden gesteld ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Emittent tijdens de
gebruikelijke kantooruren op elke weekdag (met uitzondering van zaterdagen en feestdagen):

(10)

(a)

de statuten van de Emittent in het Nederlands en in het Engels;

(b)

de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor de boekjaren afgesloten op
31 maart 2018 en 31 maart 2019;

(c)

een kopie van dit Prospectus, samen met enige aanvulling op dit Prospectus; en

(d)

alle verslagen, brieven en andere documenten, balansen, waarderingen en verklaringen van enige
deskundige, waarvan een deel in dit Prospectus is overgenomen of waarnaar wordt verwezen.

Documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen, kunnen gratis worden verkregen op de website
van de Emittent (www.gimv.com).
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(11)

De commissaris van de Emittent is EY Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan
2, B-1831 Diegem, België en vertegenwoordigd door Ömer Turna (lid van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren). EY Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de
Emittent voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2018 en 31 maart 2019 geauditeerd en een auditrapport
zonder voorbehoud afgeleverd.
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DEEL XI: VORM VAN PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ CONTROLEWIJZIGING
Obligatiehouders die de putoptie wensen uit te oefenen die volgt op een Controlewijziging overeenkomstig
Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) zullen gedurende de
Put-uitoefeningsperiode bij Controlewijziging een correct ingevulde en ondertekende Put-uitoefeningskennisgeving
bij Controlewijziging moeten neerleggen bij de relevante Tussenpersoon.
Een dergelijke Tussenpersoon is de bank of een andere financiële tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de
Obligaties aanhoudt.
Door het neerleggen van de Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging verzoekt een Obligatiehouder dat
een dergelijke Tussenpersoon (i) de Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging aan de Agent te bezorgen,
(ii) contact op te nemen met de Agent om de vervroegde terugbetaling van dergelijke Obligaties te organiseren
overeenkomstige deze Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging)
en (iii) de relevante Obligatie(s) over te dragen naar de rekening van de Agent. Enige vergoedingen en/of kosten die
worden opgelegd door de Tussenpersoon in verband met de neerlegging van de Put-uitoefeningskennisgeving bij
Controlewijziging of de overdracht van de relevante Obligaties zal worden gedragen door de relevante
Obligatiehouder.
Aan: [Gegevens van de Tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de Obligaties houdt]
GIMV NV
(opgericht met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht)
2,875 procent vastrende obligaties met vervaldatum 5 juli 2026 (uitgegeven in de denominatie van EUR 1.000 en
zoals beschreven in het Prospectus van 18 juni 2019)
ISIN Code: BE0002657386 – Common Code: 201522013 (de “2026 Obligaties”)
3,500 procent vastrende obligaties met vervaldatum 5 juli 2031 (uitgegeven in de denominatie van EUR 1.000 en
zoals beschreven in het Prospectus van 18 juni 2019)
ISIN Code: BE0002658392 – Common Code: 201522064 (de “2031 Obligaties”)
(naar de “2026 Obligaties” en de “2031 Obligaties” wordt gezamenlijk verwezen als de “Obligaties”)
PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ CONTROLEWIJZIGING
Door het versturen van deze volledig ingevulde Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging naar de Agent,
in overeenstemming met Voorwaarde 5(b) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een
Controlewijziging) van de Obligaties, oefent de ondergetekende houder van de Obligaties zoals hieronder aangeduid
zijn optie uit om de Obligaties op de Put-datum bij Controlewijziging vallend op …………………………..*
vervroegd te doen terugbetalen overeenkomstig Voorwaarde 5(b). De ondergetekende houder van de Obligaties
bevestigt hierbij aan de Emittent dat (i) hij/zij/het bedrag aan Obligaties aanhoudt zoals aangeduid in deze Putuitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging en (ii) hij/zij/het er zich toe verbindt om de Obligaties niet over te
dragen tot aan de Put-datum bij Controlewijziging waarnaar hierboven wordt verwezen.
Nominaal bedrag van de aangehouden 2026 Obligaties:
....................................................EUR ([bedrag in cijfers] euro)
Nominaal bedrag van de aangehouden 2031 Obligaties:
....................................................EUR ([bedrag in cijfers] euro)
Contactgegevens van de Obligatiehouder:
Naam of bedrijf: .......................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Telefoonnummer:........................................................................................................
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Betalingsinstructies:
Gelieve de betaling uit te voeren in verband met de Obligaties die vervroegd worden terugbetaald in
overeenstemming met Voorwaarde 5(b) door middel van een overschrijving in Euro op de volgende bankrekening:
Naam van de bank: .............................................................................................................
Vestigingsadres: ...........................................................................................................
Rekeningnummer: .........................................................................................................
* Invullen wat van toepassing is.
De ondergetekende houder van de Obligaties bevestigt dat de betaling met betrekking tot de terugbetaalde Obligaties
zal worden gemaakt tegen het debit van zijn/haar effectenrekening nummer ................................................ met
[naam en adres van de bank] voor het hierboven vermelde nominaal bedrag van Obligaties.
Alle kennisgevingen en mededelingen met betrekking tot deze Put-uitoefeningskennisgeving bij Controlewijziging
dienen te worden gezonden naar het adres van de Obligatiehouder dat hierboven is aangeduid.
Termen met hoofdletter gebruikt en niet anders gedefinieerd in deze Put-uitoefeningskennisgeving bij
Controlewijziging hebben de betekenis gegeven aan die termen in de voorwaarden van de Obligaties.
Handtekening van de houder: ............................................ Datum:.................................
N.B. De Agent zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van enige Obligatiehouder of enige andere persoon
voor enig verlies of enige schade ten gevolge van een handelen van de Agent in verband met de bedoelde Obligaties
of één of meerdere ervan, tenzij een dergelijk verlies of schade werd veroorzaakt door fraude of nalatigheid van de
Agent.
DEZE PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ CONTROLEWIJZIGING ZAL NIET GELDIG ZIJN
TENZIJ (I) ALLE PARAGRAFEN DIE MOETEN WORDEN INGEVULD CORRECT ZIJN INGEVULD
EN (II) HET CORRECT IS ONDERTEKEND EN VERZONDEN NAAR DE RELEVANTE
TUSSENPERSOON.
OBLIGATIEHOUDERS WORDEN GEADVISEERD OM BIJ DE RELEVANTE TUSSENPERSOON NA
TE
GAAN
WANNEER
ZULKE
TUSSENPERSOON
DE
INGEVULDE
PUTUITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ CONTROLEWIJZIGING ZOU MOETEN ONTVANGEN OM
ERVOOR TE KUNNEN ZORGEN DAT DE PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ
CONTROLEWIJZIGING WORDT AFGELEVERD EN DE OBLIGATIES WORDEN TERUGBETAALD
OP DE REKENING VAN DE AGENT VOOR REKENING VAN DE EMITTENT TEGEN DE RELEVANTE
PUT-DATUM BIJ CONTROLEWIJZIGING.
EENS
GELDIG
GEGEVEN
CONTROLEWIJZIGING.

IS

DEZE
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PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING

BIJ

DEEL XII: VORM VAN PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ BELANGRIJKE
HERSTRUCTURERING
Obligatiehouders die de putoptie wensen uit te oefenen die volgt op een Belangrijke Herstructurering
overeenkomstig Voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij het plaatsvinden van een
Belangrijke Herstructurering) zullen gedurende de Put-uitoefeningsperiode bij Belangrijke Herstructurering een
correct ingevuld en ondertekend Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering moeten neerleggen
bij de relevante Tussenpersoon.
Een dergelijke Tussenpersoon is de bank of een andere financiële tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de
Obligaties aanhoudt.
Door het neerleggen van de Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering verzoekt een
Obligatiehouder dat een dergelijke Tussenpersoon (i) de Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering aflevert aan de Agent, (ii) de Agent contacteert om de vervroegde terugbetaling van dergelijke
Obligaties te organiseren overeenkomstig Voorwaarde 5(c) en (iii) de relevante Obligatie(s) overdraagt naar de
rekening van de Agent. Enige vergoedingen en/of kosten die worden opgelegd door de Tussenpersoon in verband
met de neerlegging van de Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering of de overdracht van de
relevante Obligaties zal worden gedragen door de relevante Obligatiehouder.
Aan: [Gegevens van de Tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de Obligaties houdt]
GIMV NV
(opgericht met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht)
2,875 procent vastrende obligaties met vervaldatum 5 juli 2026 (uitgegeven in de denominatie van EUR 1.000 en
zoals beschreven in het Prospectus van 18 juni 2019)
ISIN Code: BE0002657386 – Common Code: 201522013 (de “2026 Obligaties”)
3,500 procent vastrende obligaties met vervaldatum 5 juli 2031 (uitgegeven in de denominatie van EUR 1.000 en
zoals beschreven in het Prospectus van 18 juni 2019)
ISIN Code: BE0002658392 – Common Code: 201522064 (de “2031 Obligaties”)
(naar de “2026 Obligaties” en de “2031 Obligaties” wordt gezamenlijk verwezen als de “Obligaties”)
PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ BELANGRIJKE HERSTRUCTURERING
Door het versturen van deze volledig ingevulde Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke Herstructurering naar
de Agent, in overeenstemming met Voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij het
plaatsvinden van een Belangrijke Herstructurering) van de Obligaties, oefent de ondergetekende houder van de
Obligaties zoals hieronder aangeduid zijn optie uit om de Obligaties op de Put-datum bij Belangrijke
Herstructurering vallend op …………………………..* vervroegd te doen terugbetalen overeenkomstig
Voorwaarde 5(c). De ondergetekende houder van de Obligaties bevestigt hierbij aan de Emittent dat (i) hij/zij/het
bedrag aan Obligaties aanhoudt zoals aangeduid in deze Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering en (ii) hij/zij/het er zich toe verbindt om de Obligaties niet over te dragen tot aan de Put-datum bij
Belangrijke Herstructurering waarnaar hierboven wordt verwezen.
Nominaal bedrag van de aangehouden 2026 Obligaties:
....................................................EUR ([bedrag in cijfers] euro)
Nominaal bedrag van de aangehouden 2031 Obligaties:
....................................................EUR ([bedrag in cijfers] euro)
Contactgegevens van de Obligatiehouder:
Naam of bedrijf: .......................................................................................................
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Adres: ........................................................................................................................
Telefoonnummer:........................................................................................................
Betalingsinstructies:
Gelieve de betaling uit te voeren in verband met de Obligaties die vervroegd worden terugbetaald in
overeenstemming met Voorwaarde 5(c) door middel van een overschrijving in Euro op de volgende bankrekening:
Naam van de bank: .............................................................................................................
Vestigingsadres: ...........................................................................................................
Rekeningnummer: .........................................................................................................
* Invullen wat van toepassing is.
De ondergetekende houder van de Obligaties bevestigt dat de betaling met betrekking tot de terugbetaalde Obligaties
zal worden gemaakt tegen het debit van zijn/haar effectenrekening nummer ................................................ met
[naam en adres van de bank] voor het hierboven vermelde nominaal bedrag van Obligaties.
Alle kennisgevingen en mededelingen met betrekking tot deze Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering dienen te worden gezonden naar het adres van de Obligatiehouder dat hierboven is aangeduid.
Termen met hoofdletter gebruikt en niet anders gedefinieerd in deze Put-uitoefeningskennisgeving bij Belangrijke
Herstructurering hebben de betekenis gegeven aan die termen in de voorwaarden van de Obligaties.
Handtekening van de houder: ............................................ Datum:.................................
N.B. De Agent zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van enige Obligatiehouder of enige andere persoon
voor enig verlies of enige schade ten gevolge van een handelen van de Agent in verband met de bedoelde Obligaties
of één of meerdere ervan, tenzij een dergelijk verlies of schade werd veroorzaakt door fraude of nalatigheid van de
Agent.
DEZE PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ BELANGRIJKE HERSTRUCTURERING ZAL NIET
GELDIG ZIJN TENZIJ (I) ALLE PARAGRAFEN DIE MOETEN WORDEN INGEVULD CORRECT
ZIJN INGEVULD EN (II) HET CORRECT IS ONDERTEKEND EN VERZONDEN NAAR DE
RELEVANTE TUSSENPERSOON.
OBLIGATIEHOUDERS WORDEN GEADVISEERD OM BIJ DE RELEVANTE TUSSENPERSOON NA
TE
GAAN
WANNEER
ZULKE
TUSSENPERSOON
DE
INGEVULDE
PUTUITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ BELANGRIJKE HERSTRUCTURERING ZOU MOETEN
ONTVANGEN OM ERVOOR TE KUNNEN ZORGEN DAT DE PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING
BIJ BELANGRIJKE HERSTRUCTURERING WORDT AFGELEVERD EN DE OBLIGATIES WORDEN
TERUGBETAALD OP DE REKENING VAN DE AGENT VOOR REKENING VAN DE EMITTENT
TEGEN DE RELEVANTE PUT-DATUM BIJ BELANGRIJKE HERSTRUCTURERING.
EENS GELDIG GEGEVEN IS DEZE PUT-UITOEFENINGSKENNISGEVING BIJ BELANGRIJKE
HERSTRUCTURERING ONHERROEPELIJK.
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