SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010
EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010

in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de “Obligaties”) met elk 35
warrants (de “Warrants”), voor een maximumbedrag van 75.000.000 EUR
5,15% (bruto) met als vervaldag 10 juni 2015
uitgegeven door
Banimmo SA/NV (de “Emittent” of “Banimmo”)
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
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Overwegingen voor de belegger
De verrichtingsnota van 28 april 2010 (de “Verrichtingsnota”) en goedgekeurd op 28 april
2010 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (de “CBFA”) vormt,
samen met het jaarverslag voor 2009 van de Emittent, dat werd goedgekeurd door de CBFA op
20 april 2010 als registratiedocument (het “Registratiedocument”), en deze samenvatting (de
“Samenvatting”), het prospectus (het “Prospectus ”) in verband met het openbaar aanbod tot
inschrijving op Obligaties en Warrants van de Emittent in België (het “Aanbod”). De
Samenvatting werd goedgekeurd door de CBFA op 28 april 2010.
De Samenvatting bevat een korte bespreking van de belangrijkste kenmerken van de uitgifte
van Obligaties en Warrants, evenals een beschrijving van de Emittent. Ze kan afzonderlijk van
de andere twee documenten worden verspreid. In het Registratiedocument en de
Verrichtingsnota wordt een volledige beschrijving gegeven van de Obligaties (met inbegrip van
de Modaliteiten van de Obligaties), de Warrants (met inbegrip van de Modaliteiten van de
Warrants) en de Emittent.
De goedkeuring door de CBFA van de Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de
Samenvatting houdt geen waardering in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting,
noch van de situatie van de Emittent. Het Prospectus werd opgesteld overeenkomstig
hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Europese Commissie (de
“Verordening”).
De Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus.
De documenten die samen het Prospectus vormen, worden in het Frans en het Nederlands
gratis ter beschikking gesteld van de beleggers op de exploitatiezetel van de Emittent. U kunt
ze eveneens gratis bekomen bij ING België NV (“ING”) (tel.: 02.464.60.02), Petercam SA/NV
(“Petercam”) (tel.: 02.229.64.46), KBC Bank NV (“KBC”) (tel.:078.15.21.53) en Bank Degroof
SA/NV (“Degroof”) (tel.: 02.287.95.52). Ze zijn eveneens beschikbaar op de website van de
Emittent (www.banimmo.be), ING (www.ing.be – Producten/Beleggen/Aandelen en Obligaties),
Petercam (www.petercam.be), KBC (www.kbc.be/obligaties) en Degroof (www.degroof.be).
Het Prospectus (met inbegrip van de Samenvatting) is opgesteld in het Frans en vertaald naar
het Nederlands. De Emittent neemt de verantwoordelijkheid voor de vertaling van het
Prospectus en de verificatie van de coherentie tussen de Franse en Nederlandse versie van het
Prospectus op zich. Ingeval er een verschil is tussen de Samenvatting en de Verrichtingsnota
of het Registratiedocument, zullen de laatste documenten prevaleren.
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Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties met Warrants moet gebaseerd zijn op een
exhaustieve analyse van het volledige Prospectus door de belegger (met inbegrip van de
Secties “Risicofactoren”).
De Emittent heeft deze Samenvatting voorbereid en neemt enkel de verantwoordelijkheid
ervoor als de inhoud van deze Samenvattingmisleidend, onjuist of tegenstrijdig is met
andere delen van het Prospectus. Indien de Samenvatting en de andere delen van het
Prospectus van elkaar afwijken, zullen de laatste prevaleren.
Als een belegger een vordering instelt betreffende de informatie in het Prospectus, kan de
belegger, die eisende partij is, volgens de Belgische wetgeving verplicht worden om de kosten
te dragen voor de vertaling van het Prospectus vóór de aanvang van de procedure.
Indien er twijfel bestaat over het risico dat komt kijken bij de aankoop van Obligaties en over het
feit of een dergelijke belegging voldoet aan hun behoeften en hun situatie, worden de beleggers
uitgenodigd om hun persoonlijke adviseur, boekhouder of andere adviseurs te raadplegen over
de juridische, fiscale, economische, financiële en andere aspecten gekoppeld aan de
intekening op Obligaties of, in voorkomend geval, zich te onthouden van het beleggen.
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Beschrijving van de Emittent
De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De maatschappelijke zetel van
Banimmo is gevestigd in de Kunstlaan 27 te 1040 Brussel en zijn exploitatiezetel is gevestigd in
de Hippokrateslaan 16 te 1932 Zaventem (tel.: 02/710.53.11 - fax: 02 710 53 13, e-mail:
info@banimmo.be). Banimmo is ingeschreven bij het Rechtspersonenregister (Brussel) onder
het nummer 0888.061.724. De aandelen van categorie A van Banimmo en de eraan verbonden
VVPR-strips mogen worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.
Banimmo is een vastgoedvennootschap die zich specialiseert in herpositionering. Haar activiteit
bestaat erin om regelmatig vastgoed te kopen op verschillende geografische markten, dat
beduidend minder waard is dan het recente en/of uitsluitend verhuurde vastgoed doordat het
technisch of commercieel verouderd is. Als dat type vastgoed eenmaal is geïdentificeerd en
verworven, vraagt Banimmo de vereiste bouwvergunningen aan en zorgt het voor de
verbouwingen. Vervolgens neemt het een nieuw commercialiseringsbeleid aan, zodat het
vastgoed op de markt kan worden gepresenteerd aan uiteindelijke beleggers zoals met name
pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen of beleggingsfondsen.
Banimmo valt onder de toepassingssfeer van de vrijstelling voorzien in artikel 4, derde
paragraaf, 1°, van de Belgische wet van 20 juli 2004 inzake bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles en is niet geregistreerd als beleggingsvennootschap met
vast kapitaal in onroerende goederen (vastgoedbevak). Het grootste deel van haar activiteiten
wordt immers gerealiseerd via dochterondernemingen waarover zij de controle uitoefent
(exclusief of gemeenschappelijk) (voor dit onderwerp, raadpleeg het Registratiedocument).
Bijgevolg geniet zij geen fiscale voordelen gekoppeld aan de status van vastgoedbevak, noch
van zijn wettelijke en reglementaire omkadering.
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Beschrijving van de Obligaties
Emittent:

Banimmo SA/NV

Periode van het Aanbod:

Van 3 mei 2010, 9.00 u tot en met 7 mei 2010, 16.00 u
(Brussel) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.
Indien er teveel inschrijvingen zijn, zullen de Obligaties
met Warrants in chronologische volgorde van ontvangst
door de Joint Bookrunners (ING België NV en Petercam
NV) worden uitgevoerd. De volgorde van voorrang zal

A11950368/1.0/29 Apr 2010

2

worden bepaald op basis van de inschrijvingen
ontvangen door de Joint Bookrunners. Indien nodig zal
de laatste inschrijving (of laatste inschrijvingen als ze
tegelijk werden ontvangen) worden beperkt in
verhouding tot het totaal aantal Obligaties en Warrants
die zullen worden uitgegeven.
Behalve in geval van vervroegde afsluiting, zal elke
belegger 100% van de Obligaties ontvangen waarop hij
heeft ingeschreven tijdens de Periode van het Aanbod.
In geval van vervroegde afsluiting, zullen de inschrijvers
snel na de datum van de vervroegde afsluiting van de
Periode van het Aanbod worden geïnformeerd over het
aantal Obligaties (met Warrants) dat hen werd
toegekend, door de financiële tussenpersoon via wie ze
hebben ingeschreven op de Obligaties met Warrants,
volgens de procedure overeengekomen tussen deze
financiële tussenpersoon en de belegger.
Elke betaling die wordt gedaan in verband met de
intekening op Obligaties (met Warrants) die niet zijn
toegekend, zal in België ten laatste 7 bankwerkdagen
na de datum van de vervroegde afsluiting worden
terugbetaald en de houders kunnen geen enkele rente
eisen op deze betalingen.
In geval van vervroegde afsluiting van de Periode van
het Aanbod, zal er een bericht worden gepubliceerd op
de sites van de Emittent (www.banimmo.be) en van de
Joint
Lead
Managers
(www.ing.be
en
www.petercam.be).
Joint Lead Managers en Joint
Bookrunners:



ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel



Petercam SA/NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000
Brussel

Co-Lead Managers



Banque Degroof SA, Nijverheidsstraat 44, 1040
Brussel



KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Openbaar aanbod:

Het onderhavige openbare aanbod wordt gedaan in
België.
De Obligaties (met Warrants) zullen in België worden
aangeboden aan het publiek in het kader van een
openbaar aanbod waarvoor de documenten die het
Prospectus vormen werden goedgekeurd door de CBFA
(het “Aanbod”).

Uitgiftedatum:

12 mei 2010

Uitgifteprijs:

101,6% van de nominale waarde van de Obligaties
(inclusief een verkoopscommissie van 1,6%). Voor meer
informatie, raadpleeg de Sectie “Vaststellen van de
Obligatieprijs” van het hoofdstuk “Inschrijving en
verkoop” van de Verrichtingsnota.
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Bedrag:

Maximumbedrag van 75.000.000 EUR.
Het bedrag van de uitgifte kan worden verminderd, of de
uitgifte kan worden geannuleerd, met name als de
marktomstandigheden het niet toelaten om de
Obligaties te plaatsen.
Het totaalbedrag van de uitgifte zal ten laatste op de
Uitgiftedatum worden gepubliceerd op de sites
www.ing.be,
www.petercam.be,
www.kbc.be
en
www.degroof.be.

Nominale waarde Obligaties:

1.000 EUR

Minimum inleg:

1.000 EUR

Datum van betaling:

12 mei 2010 (ten laatste)

Betalingsmodaliteiten:

Via het debiteren van een zichtrekening.

Interest:

De Obligaties leveren 12 mei 2010 (inbegrepen) tot en
met 10 juni 2015 een interest op van 5,15% per jaar,
jaarlijks betaalbaar na afloop van de jaarlijkse termijn op
10 juni van elk jaar. De eerste betaling van de interest
zal plaatsvinden op 10 juni 2011 voor de periode van 12
mei 2010 tot en met 10 juni 2011.

Actuarieel rendement:

Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs voor
de beleggers bedraagt 4,78%.

Vervaldag:

10 juni 2015

Terugbetalingsdatum:

De vervaldag, behalve bij vervroegde terugbetaling en
onder voorbehoud van andere bepalingen van de
Modaliteiten voor Obligaties.

Terugbetaling op de vervaldag:

Elke Obligatie zal worden terugbetaald op 10 juni 2015
tegen haar nominale waarde, behalve ingeval van
terugkoop of vervroegde terugbetaling.

Vervroegde terugbetaling:

Vervroegde terugbetaling is niet mogelijk, behalve in
geval van (i) een wijziging van de Belgische fiscale
wetgeving die de Emittent zou verplichten om
bijkomende
bedragen
te
betalen
aan
de
Obligatiehouders (zie Sectie 7.1.3 van de Modaliteiten
voor Obligaties) of (ii) bij vervroegde opeisbaarheid (zie
Sectie 10 van de Modaliteiten voor Obligaties).
De Obligaties zullen eveneens vóór hun vervaldag
kunnen worden terugbetaald op vraag van de Emittent
om de redenen die worden opgesomd in Sectie 8 van
de Modaliteiten voor Obligaties, en vóór hun vervaldag
op aanvraag van de Obligatiehouders ingeval van
Wijziging van Controle over de Emittent zoals
gedefinieerd onder Sectie 8 van de Modaliteiten voor
Obligaties. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling
van elke Obligatie wordt verduidelijkt in de Modaliteiten
van de Obligaties.

Stijging van de interestvoet:

Als de clausule van Wijziging van Controle bedoeld in
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Sectie 8 van de Modaliteiten van de Obligaties, uiterlijk
op 31 december 2010 niet zou zijn goedgekeurd, zal

de rentevoet van rechtswege worden vermeerderd
met 0,50% vanaf de interestperiode die begint op 10
juni 2011.
Vorm van de effecten:

De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van
gedematerialiseerde effecten overeenkomstig artikel
468 van het Wetboek van Vennootschappen.
De Obligaties zullen worden vertegenwoordigd door een
inschrijving
op
een
rekening
in
het
effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van
België (de “NBB”) of diens opvolger (het “NBBsysteem”). De titularissen van de Obligaties kunnen
deze houden via rechtsreekse of onrechtstreekse
deelnemers in het NBB-systeem, inclusief Euroclear en
Clearstream, Luxemburg. De Obligaties mogen door
middel van het NBB-systeem worden vereffend en
zullen vanaf dan onderworpen zijn aan de Belgische
wetten die van toepassing zijn op vereffeningen. Het
aan de Obligaties verbonden effect zal door inschrijving
van een rekening naar een andere worden
overgedragen.
De eigendom van de Obligaties zal gevestigd worden
door de inschrijving op rekening in de boeken van de
rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemers aan het
NBB-systeem en de overdracht van de Obligaties kan
enkel worden uitgevoerd door inschrijving in deze
boeken of, in voorkomend geval, in het register van
Obligaties op naam.

Domiciliëringsagent:

ING België NV

Statuut van de effecten:

De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke,
niet-achtergestelde Obligaties en genieten van geen
enkele waarborg van de Emittent of een derde.
De Obligaties zullen zowel onderling (pari passu) –
zonder enige prioriteit op basis van uitgiftedatum,
betalingsvaluta of enige andere reden – een rangorde
innemen zoals elke andere huidige of toekomstige, nietpreferente en niet-achtergestelde schuld van de
Emittent.

Cross acceleration en negatieve
zekerheid:

Van toepassing, zoals verduidelijkt onder Secties 3 en 9
van de Modaliteiten van Obligaties.

Reden van het aanbod en
aanwending van de opbrengst van
de uitgifte:

De Emittent richt zich op de obligatiemarkt om zo zijn
financieringsbronnen te diversifiëren en ter consolidatie
van zijn schuld op middellange termijn. De Emittent
heeft eveneens als doel het plafond van het
gesyndiceerd krediet dat het met verschillende banken
heeft afgesloten en dat momenteel 190.000.000 EUR
bedraagt, te verlagen tot 170.000.000 EUR.
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De netto-opbrengst van het Aanbod, geschat op
74.402.500 EUR (indien het totaalbedrag van het
aanbod 75.000.000 EUR bedraagt), zal worden
aangewend
voor
de
implementatie
van
de
acquisitiepolitiek van de Emittent, hoofdzakelijk in de
“retail” sector.
De uitgifte van de Warrants laat toe op termijn (in geval
van de uitoefening ervan) het eigen vermogen van
Banimmo te versterken en de liquiditeit van het effect te
verbeteren
door
de
toegang
van
nieuwe
aandeelhouders te vergemakkelijken en door het aantal
aandelen in omloop gevoelig te verhogen.
Notering:

Er zal een aanvraag worden ingediend zodat de
Obligaties kunnen worden verhandeld op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Noteringsagent:

ING België NV

Financiële dienst in België:

Door de Betaalagent

Betaalagent:

ING België NV

Terugkoop:

De Emittent kan op elk moment de Obligaties op de
markt of onderhands terugkopen. De zo teruggekochte
Obligaties zullen worden overgedragen aan de
Domiciliëringsagent voor annulatie indien de overdracht
niet plaatsvindt binnen een termijn van drie maanden na
de datum van hun terugkoop.

Beperkingen:

Het aanbod is onderworpen aan bepaalde voorwaarden,
zoals aangegeven in de Verrichtingsnota.

Fiscale clearing:

Toepasselijk.

Vertegenwoordiging van de
Obligaties:

De algemene vergadering van Obligatiehouders zal
worden georganiseerd en de beslissingen zullen er
worden
genomen
overeenkomstig
wat
wordt
beschreven in Sectie 11 van de Modaliteiten voor
Obligaties.

Vereffeningssysteem:

Vereffeningssysteem voor de effecten van de Nationale
Bank van België.

Kosten:

–

Inschrijvings- en bewaringskosten voor
Obligaties op effectenrekening: ten laste van
de inschrijvers (het normaal geldende tarief
bij ING België NV, Petercam SA/NV en
Bank Degroof NV is van toepassing)*;

–

Financiële dienst: gratis bij de Betaalagent*;

–

Geen beurstaks op de verrichtingen op de
primaire
markt.
Belasting
op
de
beursverrichtingen bij verkoop/aankoop na
de initiële inschrijvingsperiode: 0,07%
(maximaal 500 EUR).
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–

Een verkoopscommissie van 1,6% van de
totale nominale waarde van de emissie is
inbegrepen in de emissieprijs. Alle andere
kosten en uitgaven gekoppeld aan de
emissie van Obligaties zijn ten laste van de
Emittent.

* het is aan de beleggers om zich te informeren over de
kosten die andere financiële instellingen van hen
zouden kunnen eisen.
Voor
meer
informatie,
raadpleeg
de
Sectie
“Emissiekosten” van het hoofdstuk “Inschrijving en
verkoop” van de Verrichtingsnota.
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Fiscaal stelsel:

De betalingen van de interesten op de Obligaties zijn in
principe onderworpen aan een roerende voorheffing van
15% in België. De betalingen van interesten en de
terugbetaling van de hoofdsom op de Obligaties door of
voor rekening van de Emittent zijn echter vrijgesteld van
roerende voorheffing in België op voorwaarde dat, op
het moment van de toekenning of van de
betaalbaarstelling van de rente, de Obligaties worden
gehouden door bepaalde beleggers die in aanmerking
komen voor een open en van belasting vrijgestelde
effectenrekening bij een instelling die rekeningen houdt
en een rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemer is aan
het vereffeningssysteem X/N beheerd door de NBB.
Gelieve
het
hoofdstuk
“Belasting”
van
de
Verrichtingsnota te raadplegen voor een beschrijving
van het fiscale stelsel.

Voorwaarden waaraan het Aanbod
is onderworpen:

Het Aanbod is onderworpen aan de voorwaarden die
worden uiteengezet in Sectie 5 van het hoofdstuk
“Inschrijving en verkoop” van de Verrichtingsnota.

Toepasselijk recht:

Belgisch recht.

Rechtbanken:

Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met de Obligaties, behalve de uitzondering
opgelegd door de geldende reglementering, zal worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het
arrondissement van Brussel.

ISIN-code:

BE0002173392

Gemeenschappelijke code:

050705781

Beschrijving van de Warrants
Vorm:

De
Warrants
zullen
enkel
worden
uitgegeven
in
gedematerialiseerde vorm, overeenkomstig artikel 468 van het
Wetboek van vennootschappen.

Rechten verbonden
aan de Warrants:

Onverminderd de andere voorwaarden, geeft elke Warrant recht op
de intekening op een aandeel van categorie A van de Emittent. Dat

A11950368/1.0/29 Apr 2010

7

is een volgestort aandeel met coupons “vvpr strip” tegen de initiële
prijs van 19,45 EUR, met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen van categorie A op het moment van hun uitgifte, inclusief
het recht op dividend over het boekjaar waarin de nieuwe aandelen
zijn uitgegeven.
De uitoefenprijs van de Warrants is onderworpen aan
veranderingen aan de omstandigheden beschreven in artikel 4 van
de Modaliteiten van de Warrants.
Elk houder van Warrants beschikt bovendien over de rechten die
hem zijn toegekend door het Wetboek van vennootschappen,
zoals, in voorkomend geval, is bepaald door de huidige
Modaliteiten.
Notering:

Er zal een aanvraag worden ingediend zodat de Warrants kunnen
worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussel.

Noteringsagent:

ING België NV

Vereffeningssysteem:

Euroclear Belgium.

Modaliteit voor de
uitoefening van
Warrants:

De Warrants zullen kunnen worden uitgeoefend gedurende de
volgende periodes (uitgezonderd elke andere periode):
(i)

van 26 mei 2014 tot 6 juni 2014,

(ii)

van 25 mei 2015 tot 5 juni 2015.

De gebruikelijke kosten en eventuele taksen die opeisbaar zijn op
het moment dat de Warrants worden uitgeoefend zijn ten laste van
de houders van de Warrants.
De houders van Warrants die hun Warrants niet hebben
uitgeoefend vóór 5 juni 2015, zullen het recht verliezen om de
Warrants uit te oefenen.
Anti-verwatering:

Als de Emittent voor de laatste dag van uitoefening van de
Warrants één of meer kapitaalverhogingen doorvoert met inbreng in
speciën en voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders,
hebben de Houders van Warrants de mogelijkheid om de
uitoefening te vragen tegen de geldende voorwaarden en deel te
nemen aan de nieuwe uitgifte in dezelfde mate als de voormalige
aandeelhouders.
De Emittent behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor
operaties uit te voeren die een impact hebben op het kapitaal, zoals
(zij het daartoe niet beperkt) fusies of overnames van
ondernemingen, kapitaliseren van reserves met gelijktijdige
toekenning van nieuwe aandelen of het creëren van converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten, inkoop van eigen aandelen
evenals het recht om de bepalingen inzake winstverdeling en
vereffeningssaldo te wijzigen.
Als de operaties een ongunstig effect hebben voor de Houders van
Warrants, worden de prijs (en het aantal bij splitsing of consolidatie
van de aandelen) en de voorwaarden voor uitoefening van de
Warrants aangepast op basis van de klassieke formules die
rekening houden met de marktregels, te goeder trouw toegepast
zodat de belangen van de Houders van Warrants en de
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aandeelhouders van de Emittent worden gevrijwaard.

5

Geldend recht:

Belgisch recht.

Rechtbanken:

Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
de Warrants, behalve de uitzonderingen bepaald door de geldende
reglementering, zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

ISIN-code:

BE0974254832

Gemeenschappelijke
code:

050705005

Risicofactoren
Alvorens de potentiële beleggers beslissen om te beleggen in de Obligaties (met Warrants),
worden ze uitgenodigd om aandachtig de risicofactoren te lezen die worden uiteengezet in het
Registratiedocument en de Verrichtingsnota. Deze risico’s zijn vooral de volgende:

5.1

Risicofactoren betreffende de Emittent
De belangrijkste risico’s in verband met de Emittent die mogelijks zijn vermogen om zijn
betalingsverplichtingen na te komen tegenover de Obligatiehouders kunnen beïnvloeden,
worden uiteengezet op pagina 2 tot 7 van het Registratiedocument. Deze risico’s zijn vooral de
volgende:
Risico’s verbonden aan de evolutie van de economie
Risico’s verbonden aan de vastgoedmarkt
Risico’s verbonden aan de concurrentie binnen de vastgoedsector
Risico’s verbonden aan de aankoop, de verwerking, de herpositionering en de wederverkoop
van de onroerende goederen
Huurrisico’s
Risico’s van beschadiging van de onroerende goederen
Risico’s verbonden aan de stedenbouwkundige voorschriften
Financiële risico’s
Risico’s van financiële en bancaire tegenpartij
Risico’s verbonden aan Banimmo en aan de Groep
Risico’s verbonden aan de reglementering

5.2

Risicofactoren betreffende de Obligaties en de Warrants
De belangrijkste risico’s in verband met de Obligaties en de Warrants zijn vooral de volgende:
De Obligaties en Warrants vormen geen passende belegging voor alle beleggers
Liquiditeit van de Obligaties en de Warrants
Schommeling van de rentevoeten
Marktwaarde van de Obligaties en de Warrants
Marktwaarde van de Warrants

A11950368/1.0/29 Apr 2010

9

Vervroegde terugbetaling om fiscale redenen
Bijkomende schulden
Obligaties zonder zekerheid
Vertegenwoordiging van de obligatiehouders
Situatie van de kredietmarkt wereldwijd
Wetswijzigingen
Relaties met de Emittent
Procedures van het NBB- en het Euroclear-systeem voor de overdracht, de betaling en de
kennisgevingen
Geen scheiding van de bedragen die de Agent voor Obligaties ontvangt
Europese Spaarrichtlijn
Belgische bronbelasting
Beleggingsbeperkingen
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