
VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE 

AANGEBODEN OBLIGATIES 

1. De Obligaties 

1.1. Aard van de Obligaties 

De Obligaties zijn vrij verhandelbare achtergestelde schuldverplichtingen 
uitgegeven door de Emittent. Zij geven recht tot de uitbetaling van rente als 
omschreven onder artikel 3 hieronder. De Obligaties geven tevens recht tot alle 
rechten die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan 
Obligatiehouders toekennen. 

1.2. Vorm van de Obligaties 

De Obligaties worden uitsluitend op naam uitgegeven, overeenkomstig de artikelen 
6:47 tot en met 6:49 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
 
Overeenkomstig artikel 6:23 van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen wordt de eigendom van de Obligaties vastgesteld door inschrijving op 
naam van elke Obligatiehouder in het Obligatiehoudersregister; elke 
Obligatiehouder zal een certificaat ontvangen waaruit blijkt voor welk nominaal 
bedrag hij daarin wordt ingeschreven. 

1.3. Nominale waarde 

De Obligaties worden uitgegeven in ondeelbare coupures van honderd euro (100 
EUR). 

1.4. Termijn - Terugbetaling op de vervaldag 

De Obligaties hebben een looptijd van vijf (5) jaar vanaf hun Uitgiftedatum. 

De Obligaties zullen worden afgelost tegen honderd procent (100%) van hun 
hoofdsom op hun Vervaldag, onder voorbehoud van artikel 6 hieronder. Indien de 
Vervaldag geen Werkdag is, zullen de Obligaties worden afgelost op de 
eerstvolgende Werkdag volgend op de Vervaldag. 

1.5. Overdraagbaarheid van de Obligaties 

De Obligaties zijn vrij overdraagbaar. De eigendom van de Obligaties zal overgaan 
door inschrijving van de overdracht in het Obligatiehoudersregister. 

2. Rangorde van de Obligaties - Achterstelling 

De Obligaties zijn achtergesteld aan de huidige en toekomstige verplichtingen van 
de Emittent jegens kredietinstellingen en zijn ongedekt. 
De Obligaties zijn van gelijke rang (pari passu), zonder enige voorrang, onder elkaar 



en gelijkgesteld met alle andere obligaties die in de toekomst door de Emittent 
kunnen worden uitgegeven. De Obligaties zullen in het geval van een samenloop een 
niet-bevoorrechte schuld vormen (en dus pari passu gerangschikt zijn met alle 
andere schulden, na betaling van alle bevoorrechte schuldeisers). 

3. Intresten 

3.1. Rentevoet 

De Obligaties brengen een rente op van negen procent per jaar bruto vanaf hun 
Uitgiftedatum tot hun Vervaldag, of totdat zij volledig zijn afgelost in 
overeenstemming met artikel 5 en 6 hieronder. 

 
3.2. Renteberekening 

Het bedrag van de jaarlijkse interest verschuldigd met betrekking tot elke Obligatie 
zal voor elke Interestperiode worden berekend op basis van de nominale waarde van 
de Obligaties gehouden door elke Obligatiehouder, waarbij het bedrag van 
dergelijke betaling wordt afgerond op de dichtstbijzijnde twee (2) decimalen 
(waarbij de helften naar boven worden afgerond). 

Indien de verschuldigde rente moet worden berekend over een renteperiode van 
minder dan een jaar, wordt zij pro rata temporis (op basis van 365 dagen) berekend 
voor elke periode. 

De Obligaties zullen ophouden interest te dragen vanaf de Vervaldag, of bij volledige 
terugbetaling overeenkomstig Voorwaarde 5 en Voorwaarde 6, tenzij betaling van 
de hoofdsom van de Obligaties ten onrechte werd ingehouden of geweigerd. In dat 
geval zullen de Obligaties rente blijven dragen tegen de bovengenoemde rentevoet 
tot de datum waarop alle krachtens de Obligaties verschuldigde bedragen door de 
Emittent ten gunste van de Obligatiehouders zijn betaald. 

3.3. Betaling van rente 

De rente is betaalbaar aan het einde van elke renteperiode binnen een termijn van 
maximaal dertig (30) dagen. 

4. Betaling 

4.1. Betalingen 

Alle betalingen van sommen in hoofdsom of interest onder de Obligaties zullen door 
de Emittent aan de Obligatiehouders worden gedaan. De betaling van deze 
bedragen is bevrijdend voor de Emittent. 
Alle betalingen van de hoofdsom of de interest ingevolge de Obligaties zullen 
worden verricht in overeenstemming met alle toepasselijke belastingwetten of -
voorschriften. 



Indien de datum voor betaling van de hoofdsom of de rente geen werkdag is, vindt 
de betaling plaats op de eerstvolgende werkdag. Dit uitstel geeft geen aanleiding 
tot extra rente of andere betalingen. 

4.2. Belastingen 

Alle betalingen van de hoofdsom en de interest met betrekking tot de Obligaties 
zullen door de Emittent aan de Obligatiehouders worden verricht in 
overeenstemming met haar verplichtingen onder het Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen en alle Wetboeken en reglementen inzake 
inkomstenbelastingen, na aftrek, in voorkomend geval, van enige belastingen, 
rechten, heffingen of andere lasten, ongeacht of deze worden opgelegd, geheven, 
ingehouden of belast door of in België of door enige andere Belgische autoriteit met 
de bevoegdheid om belastingen te heffen. De Emittent is niet gehouden enig 
aanvullend of toekomstig bedrag te betalen met betrekking tot dergelijke 
inhoudingen of retenties. 

5. Terugbetaling op de Vervaldag 

Tenzij eerder afgelost in overeenstemming met artikel 6 (Vervroegde Aflossing), 
zullen de Obligaties door de Emittent aan de Obligatiehouders worden terugbetaald 
op hun Vervaldatum, tegen een prijs van honderd procent (100%) van de nominale 
waarde, onder voorbehoud en na gebeurlijk aftrek van alle belastingen, rechten, 
heffingen of andere lasten. 

6. Vervroegde Aflossingen 

6.1. In geval van vrijwillige terugbetaling 

De Emittent kan, op elk ogenblik, aan de Obligatiehouders voorstellen om de 
Obligaties (hoofdsom en interest) vervroegd volledig af te lossen, mits een 
Kennisgeving aan de Obligatiehouders verstuurd door de Emittent vijftien (15) 
Werkdagen vóór de geplande aflossingsdatum. De Kennisgeving aan 
Obligatiehouders zal degenen die vervroegd wensen te worden afgelost, uitnodigen 
om binnen de tien (10) Werkdagen na de datum van verzending van de Kennisgeving 
aan de Obligatiehouders de Emittent daarvan in kennis te stellen door middel van 
een e-mail waarin zij hun wens om vervroegd te worden afgelost en het nummer van 
de bankrekening waarop zij wensen te worden afgelost, kenbaar maken. 

6.2. In geval van een Tekortkoming 

Elke Obligatiehouder kan de vervroegde terugbetaling vragen van alle of een deel 
van zijn Obligaties (met dien verstande dat hij geen gedeeltelijke terugbetaling van 
een Obligatie kan vragen) in geval van het zich voordoen van één van de volgende 
gebeurtenissen, indien deze niet verholpen zijn binnen vijftien (15) Werkdagen (of 
drie (3) maanden in het geval bedoeld in sub (c) hieronder) na formele 
ingebrekestelling aan de Emittent; 



a) Niet-betaling: het niet betalen van interest of hoofdsom uit hoofde van de 
Obligaties; 

b) reorganisatie/wijziging van onderneming: een reorganisatie van de Emittent die 
een aanzienlijke vermindering van de activa van de Emittent inhoudt of een 
aanzienlijke wijziging van de activiteiten van de Emittent die nadelig zou zijn 
voor de belangen van de Obligatiehouders; 

c) faillissement/vereffening: de Emittent verkeert in staking van betaling, of er 
loopt een procedure voor de aanstelling van een vereffenaar, bewindvoerder of 
ad hoc curator, minnelijke of gerechtelijke vereffening of ontbinding, minnelijke 
of gerechtelijke opschorting van alle of een deel van zijn schulden, gerechtelijke 
reorganisatieprocedure of faillissement of een soortgelijke procedure die de 
Emittent treft 

Elke Obligatiehouder zal beschikken over een periode van vijftien (15) Werkdagen 
volgend op de verzending en publicatie van een Kennisgeving aan de 
Obligatiehouders (in geval aan de tekortkoming niet is verholpen) om de Emittent 
via e-mail te informeren of hij al dan niet verzoekt om vervroegde terugbetaling van 
al zijn Obligaties of een deel ervan en, indien dit het geval is, het aantal Obligaties 
waarvoor hij verzoekt om volledige terugbetaling. Elke Obligatiehouder die de 
Emittent niet binnen de bovenvermelde termijn van zijn standpunt in kennis heeft 
gesteld, wordt geacht definitief afstand te hebben gedaan van het recht om de 
vervroegde terugbetaling van al zijn Obligaties of een deel ervan te vragen. 

Indien de bovenvermelde gebeurtenis zich voordoet, zullen alle bedragen die door 
de Emittent verschuldigd zijn aan de Obligatiehouders die om de terugbetaling van 
alle of een deel van hun Obligatie(s) hebben verzocht krachtens de Obligaties 
waarnaar in de kennisgeving wordt verwezen, opeisbaar worden dertig (30) dagen 
na de datum van de kennisgeving. 

7. Algemene Vergadering van Obligatiehouders 

De Obligatiehouders handelen door middel van een Algemene Vergadering van 
Obligatiehouders in overeenstemming met de artikelen 6:92 tot en met 6:104 van 
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Een Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan worden bijeengeroepen 
overeenkomstig de artikelen 6:95 en 6:96 van het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen met het oog op het nemen van bepaalde beslissingen met 
betrekking tot de Obligaties, met inbegrip van de wijziging van bepaalde bepalingen 
van de Voorwaarden, mits toestemming van de Emittent. Ingevolge de artikelen 
6:93 en 6:94 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de 
Algemene Vergadering van Obligatiehouders het recht om, op voorstel van het 
bestuursorgaan van de Emittent (i) één of meer interesttermijnen te verlengen, in te 
stemmen met de verlaging van de interestvoet of de betalingsvoorwaarden ervan te 
wijzigen, (ii) de aflossingstermijn te verlengen, op te schorten en in te stemmen met 



de wijzigingen van de voorwaarden waaronder de aflossing moet plaatsvinden; (iii) 
in te stemmen met de vervanging van de vorderingen van de Obligatiehouders door 
aandelen; Dit besluit heeft geen uitwerking tenzij het binnen de drie maanden door 
een statutenwijziging is bekrachtigd (tenzij de Algemene vergadering van 
aandeelhouders vooraf haar toestemming had gegeven op de voor een 
statutenwijziging voorgeschreven wijze); (iv) bepalingen te aanvaarden die tot doel 
hebben hetzij bijzondere zekerheid ten gunste van de obligatiehouders te verlenen, 
hetzij reeds verleende zekerheid te wijzigen of op te heffen. 

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders heeft ook het recht om, op voorstel 
van het bestuursorgaan van de Emittent, bepaalde bepalingen van de Voorwaarden 
te wijzigen of om afstand te doen van het voordeel van één of meer bepalingen van 
de Voorwaarden. 
Het bestuursorgaan van de Emittent en, in voorkomend geval, de commissaris 
kunnen de Algemene Vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen. Zij moeten 
een dergelijke vergadering bijeenroepen op verzoek van Obligatiehouders die ten 
minste één vijfde van het aantal in omloop zijnde Obligaties vertegenwoordigen. 
Oproepingen voor de Algemene Vergadering van Obligatiehouders worden, 
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen, ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum van de vergadering 
gedaan. 

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door de 
voorzitter van het bestuursorgaan van de Emittent en, in geval van verhindering, 
door een ander lid van het bestuursorgaan. De voorzitter stelt een secretaris aan die 
geen Obligatiehouder mag zijn en kiest twee stemopnemers uit de aanwezige 
Obligatiehouders. 

Elke Obligatiehouder mag zich op de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet Obligatiehouder. Het 
bestuursorgaan van de Emittent bepaalt de vorm van de volmachten. 
Elke Obligatiehouder zal een vertegenwoordigings- en stemrecht hebben in 
verhouding tot het aantal Obligaties waarvan hij de eigendom kan aantonen, in 
verhouding tot het aantal Obligaties in omloop. 
De Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en 
beslissen indien haar leden ten minste de helft van het aantal in omloop zijnde 
Obligaties vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, moet een 
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en kan de tweede vergadering geldig 
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde Obligaties. 
Geen enkel besluit kan als geldig aangenomen worden beschouwd indien zij niet is 
gestemd door leden die samen, door henzelf of door hun gevolmachtigden, 
minstens drie vierde van het aantal Obligaties dat aan de stemming deelneemt 
vertegenwoordigen. 

Besluiten die geldig zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 



Obligatiehouders zijn bindend voor alle Obligatiehouders. 

8. Kennisgevingen aan Obligatiehouders 

Elke kennisgeving aan de Obligatiehouders zal geldig worden gedaan indien zij per 
e-mail wordt verzonden. Zij wordt dan geacht te zijn gegeven op de tweede (2de) 
werkdag na verzending. Elke gebeurtenis die de waarde van de investering van de 
Obligatiehouders kan beïnvloeden, zal het voorwerp uitmaken van een kennisgeving 
aan de Obligatiehouders. 

Sluitend karakter De Voorwaarden en de Informatienota bevatten alle modaliteiten 
en voorwaarden die van toepassing zijn op de uitgegeven Obligaties en de 
Obligatielening en hebben voorrang op enig ander document dat aan de 
Obligatiehouders kan zijn toegezonden voorafgaand aan hun inschrijving op één of 
meerdere Obligaties. 

9. Afstand van recht 

Het niet uitoefenen van een recht houdt niet in dat afstand wordt gedaan van dat 
recht, tenzij dit schriftelijk is gemeld door degene die afstand doet. Evenzo houdt de 
afstand van een recht niet de afstand in van enig ander recht dat uit de 
Voorwaarden kan voortvloeien. 

10. Toepasselijk recht 

De Obligaties en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of 
verband houden met de Obligaties worden beheerst door en geïnterpreteerd 
overeenkomstig het Belgische recht. 

11. Geschillen 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, geldigheid of naleving van de 
Voorwaarden dat de Emittent en de Obligatiehouders niet in der minne kunnen 
schikken, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van 
Brussel. 
 
 


