
SAMENVATTING 

Deze samenvatting is opgesteld in overeenstemming met de inhoud- en vormvereisten van de 

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het 

prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot 

de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten (de Prospectusverordening). Deze 

samenvatting is een vertaling van de samenvatting in het prospectus, die in het Engels werd opgesteld. 

De Emittent is verantwoordelijk voor de consistentie van de Engelse, Franse en Nederlandse versies van 

de samenvatting. In geval van inconsistentie tussen de verschillende taalversies van de samenvatting, 

primeert de Engelstalige versie (zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de Emittent). 

Inleiding en waarschuwingen 

Naam van de Obligaties: 5,600% achtergestelde obligaties met vaste rentevoet met vervaldatum 

4 juli 2029 (de Obligaties) 

International Securities 

Identification Number 

(ISIN): 

BE0002867480 

Naam van de Emittent: Vandemoortele NV 

Contactgegevens van de 

Emittent: 

Adres: Ottergemsesteenweg Zuid 816, 9000 Gent, België 

Telefoonnummer: +32 (0)9 242 45 11 

E-mailadres: investors@vandemoortele.com 

Legal Entity Identifier 

(LEI) van de Emittent: 

529900DJYL1RIXIKR398 

Naam en contactgegevens 

van de bevoegde autoriteit 

die het prospectus 

goedkeurt: 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Autorité des Services 

et Marchés Financiers) (de FSMA) 

Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, België 

Telefoonnummer: +32 (0)2 220 52 11 

Goedkeuringsdatum van 

het prospectus: 

21 juni 2022 

Waarschuwingen: De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het 

prospectus. Elke beslissing om in de Obligaties te beleggen moet 

gebaseerd zijn op een overweging van het prospectus (met inbegrip van 

de documenten waarnaar wordt verwezen) als geheel door de belegger. 

De belegger zou het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk 

kunnen verliezen. Wanneer een vordering met betrekking tot de 

informatie in een prospectus voor de rechter wordt gebracht, is het 

mogelijk dat de eisende belegger naar nationaal recht de kosten moet 

dragen voor de vertaling van het prospectus voordat de gerechtelijke 

procedure wordt ingeleid. De wettelijke aansprakelijkheid geldt alleen 

voor personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling 

ervan, hebben ingediend, maar alleen wanneer de samenvatting 

misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer deze samen met de andere 

delen van het prospectus wordt gelezen, of wanneer de samenvatting, 

wanneer deze samen met de andere delen van het prospectus wordt 

gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij 

overwegen in die effecten te investeren.  



Essentiële informatie over de Emittent 

Wie is de Emittent van de Obligaties? 

De Emittent: Vandemoortele NV, een naamloze vennootschap (société anonyme) 

naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0429.977.343 en 

ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR/RPM) Gent, afdeling 

Gent (de Emittent). 

Voornaamste activiteiten: • Productie, verpakking en distributie van margarines, spijsoliën 

en -vetten (MCOF), gericht op professionals die margarines, 

spijsoliën en -vetten gebruiken en op de ontwikkeling en 

productie van huismerken voor detailhandelaars in heel Europa. 

• Productie, verpakking en distributie van bakkerijproducten 

(BP) gericht op professionele koks en bakkers die de producten 

verder bewerken, afbakken of gewoon ontdooien voor verkoop 

aan de consument als verse bakkerijproducten en snacks. 

• bijkomstige activiteit van transport, transportbeheer en 

opslagdiensten voor de Groep (‘Group’) en voor derden. 

Grootaandeelhouders: De Emittent wordt gecontroleerd Safinco NV, die 546.381 aandelen 

(99,58%) in de Emittent bezit. Safinco NV is de financiële 

holdingmaatschappij van de familiale aandeelhouders van de Emittent, 

die indirect gezamenlijk zeggenschap uitoefenen over de Emittent via 

Safinco NV en de Stichting Administratiekantoor (STAK) 

Vandemoortele, die aandelencertificaten heeft uitgegeven met 

betrekking tot de aandelen in Safinco NV. 

Voornaamste 

bestuursleden: 

Yvon Guérin (Chief Executive Officer). De CEO wordt bijgestaan door 

het Directiecomité van de Groep bestaande uit de CEO (voorzitter), Bart 

Bruyneel (Managing Director MCOF), Marc Croonen (Chief Human 

Resources, Sustainability & Communication Officer), Philippe Delsaut 

(Chief Legal & Risk Officer en General Secretary), Sabine Sagaert 

(Managing Director BP), Helena Vanhoutte (Chief Transformation 

Officer & Gedelegeerd Bestuurder Frankrijk), Herman Van 

Steenstraeten (Chief Financial Officer). 

Auditor: Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, 

vertegenwoordigd door Tom Windelen. 

Wat is de voornaamste financiële informatie betreffende de Emittent? 

Financiële kerngegevens: (in duizend euro) BJ 2021 BJ 2020 

 Verkorte resultatenrekening   

 Totale omzet ...........................................................  1.329.60

1 

1.197.36

4 

 Operationele winst/verlies ......................................  45.913 37.792 

 Verkorte balans   

 Schuld op lange termijn plus schuld op korte 

termijn min contanten ............................................  178.593 219.183 

 Verhouding netto financiële schuld tot 

operationele winst/verlies .......................................  3,64x 5,51x 



 Verhouding tussen netto financiële schuld en 

Aangepaste EBITDA(1) ..........................................  1,41x 2,01x 

 Verkort kasstroomoverzicht   

 Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten .................  133.038 81.328 

 Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten ........  (36.626) (62.190) 

 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten .........  (38.925) (6.880) 

 BJ 2020 en BJ 2021 betekenen de boekjaren van de Emittent afgesloten 

op respectievelijk 31 december 2020 en 31 december 2021. De cijfers 

in de bovenstaande tabel zijn overgenomen uit de geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekening van de Emittent. 
(1) Aangepaste EBITDA is een alternatieve prestatiemaatstaf die als 

volgt wordt berekend: winst/verlies uit bedrijfsuitoefening minus 

afschrijvingen minus waardeverminderingen op materiële vaste activa 

plus advieskosten in verband met fusies en overnames plus 

aanpassingen voor de optimalisering van operaties plus ontslagkosten 

die geen verband houden met toekomstige reorganisatie. 

Voorbehouden van de 

auditor: 

Er zijn geen voorbehouden in de verslagen van de auditor met 

betrekking tot de geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent voor 

de boekjaren afgesloten op 31 december 2021 en 31 december 2020. 

Wat zijn de voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Emittent? 

• De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal naar verwachting prijsstijgingen van grondstoffen en 

energie veroorzaken, die de Groep misschien niet volledig aan zijn klanten kan doorberekenen en/of 

de potentiële negatieve impact of de waarschijnlijkheid van het optreden van andere risico's 

vergroten. 

• Tekorten aan en prijsvolatiliteit van grondstoffen en energie kunnen de kosten en/of opbrengsten 

van de Groep beïnvloeden. Het is mogelijk dat de Groep er niet in slaagt kostenstijgingen geheel of 

gedeeltelijk door te berekenen aan klanten zonder dat dit ten koste gaat van volumes, opbrengsten 

en bedrijfsinkomsten. 

• De top-5 van de leveranciers van de Groep vertegenwoordigt 43,5% van de aankoopkosten van de 

Groep, wat leidt tot concentratierisico's. Het verlies van een belangrijke leverancier kan een 

negatieve invloed hebben op de activiteiten en de financiële situatie van de Groep. 

• Indien de Groep er niet in slaagt te anticiperen of te reageren op veranderingen in de 

voedingsgewoonten of voorkeuren van de consument, kan dit leiden tot een verminderde vraag naar 

de producten van de Groep en een impact hebben op de concurrentiepositie van de Groep. 

• Risico's in verband met voedselveiligheid en voedselbesmetting kunnen leiden tot het terugroepen 

van producten, productaansprakelijkheidsclaims, verlies van vertrouwen bij de consument en 

verminderde vraag naar producten, wat uiteindelijk de activiteiten en resultaten van de Groep kan 

aantasten. 

• De activiteiten en toekomstige ontwikkeling van de Groep en het vermogen van de Emittent om 

interest en hoofdsom van de Obligaties te (her)betalen op de vervaldag hangen (onder andere) af 

van het vermogen van de Groep om haar bestaande financiële schulden te herfinancieren op de 

vervaldag of indien deze onmiddellijk opeisbaar worden verklaard na een geval van wanbetaling, 

en om bijkomende financiële schulden aan te gaan. 

• De financieringsovereenkomsten van de Groep bevatten convenanten die de mogelijkheden van de 

Groep beperken om bepaalde transacties aan te gaan en die de mogelijkheden van de Groep om te 

reageren op veranderende zakelijke en economische omstandigheden kunnen beperken. 



Essentiële informatie over de Obligaties 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Obligaties? 

Type en klasse: De Obligaties zijn een nieuwe afzonderlijke serie van obligaties 

uitgegeven door de Emittent die niet verwisselbaar zijn met enige eerder 

uitgegeven serie van obligaties. 

Vorm: De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm 

en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. 

ISIN: BE0002867480 

Valuta: Euro 

Denominatie: EUR 1.000 per Obligatie 

Aantal uit te geven 

Obligaties: 

Tussen 30.000 en 50.000, voor een totaal nominaal bedrag tussen 

30.000.000 en 50.000.000 euro. 

Status en achterstelling: De Obligaties zijn ongedekte en niet-gegarandeerde obligaties (zonder 

afbreuk te doen aan de "negative pledge" bepalingen zoals hieronder 

beschreven). 

Bij bepaalde triggergebeurtenissen met betrekking tot de Emittent (met 

inbegrip van faillissement, elke andere concursus creditorum 

(samenloop/concours), insolventieprocedures zoals een gerechtelijke 

reorganisatie, en vereffening of liquidatie), zullen de Obligaties: 

• achtergesteld zijn en een lagere rang hebben dan alle niet-

achtergestelde rechten en vorderingen van andere schuldeisers 

(ongeacht of deze rechten of vorderingen voortkomen uit 

financiële schulden zoals leningen of niet-financiële schulden 

zoals rechten en vorderingen van leveranciers, klanten, 

werknemers en de belastingadministratie), wat betekent dat, 

indien een dergelijke trigger event zich voordoet, interest, 

hoofdsom of andere bedragen verschuldigd met betrekking tot 

de Obligaties slechts betaald zullen worden na de volledige 

betaling van alle bedragen verschuldigd met betrekking tot 

dergelijke niet-achtergestelde (senior) rechten en vorderingen; 

• dezelfde rang (pari passu) hebben als alle andere achtergestelde 

rechten en vorderingen (met inbegrip van de bestaande 

achtergestelde obligaties van de Emittent die vervallen op 7 

november 2023); en 

• een hogere rangorde hebben dan bepaalde financiële schulden 

(andere dan schuldinstrumenten van de kapitaalmarkt) die 

verschuldigd zijn aan de aandeelhouders van de Emittent of 

andere verbonden personen (andere dan de 

dochterondernemingen van de Emittent). 

De Obligaties zijn ook structureel achtergesteld aan alle schulden van 

de dochterondernemingen van de Emittent. 

Opschorting van 

betalingen: 

In geval van wanbetaling (hoe ook omschreven) door de Emittent onder 

haar bestaande wentelkredietovereenkomst (‘revolving credit facility 

agreement’) met bepaalde van haar Leners (met inbegrip van KBC 

Bank NV), of enige herfinanciering daarvan, dan zullen betalingen van 

interest, hoofdsom of enige andere bedragen verschuldigd met 



betrekking tot de Obligaties worden opgeschort tot dergelijk geval van 

wanbetaling niet langer openstaat, hersteld of opgeheven is. 

Terugbetaling op de 

vervaldag: 

Tenzij eerder aangekocht en geannuleerd of terugbetaald, zullen de 

Obligaties a pari worden terugbetaald op 4 juli 2029. Er is geen 

vervroegd terugbetalingsrecht naar keuze van de Emittent vóór de 

Vervaldag. 

Vervroegde terugbetaling 

naar keuze van de 

Obligatiehouders in geval 

van een Controlewijziging: 

Elke Obligatiehouder (‘Bondholder’) zal, op eigen initiatief, het recht 

hebben om van de Emittent te eisen om alle of een deel van de 

Obligaties van die Obligatiehouder terug te betalen indien zich een 

Controlewijziging (‘Change of Control’) (zoals gedefinieerd in de 

Voorwaarden) voordoet. Indien een ratingbureau een kredietrating heeft 

toegekend aan de Emittent op het ogenblik dat de Controlewijziging 

zich voordoet, dan zullen Obligatiehouders enkel hun vervroegd 

terugbetalingsrecht kunnen uitoefenen indien een dergelijke 

kredietrating wordt verlaagd door het relevante ratingbureau als gevolg 

(geheel of gedeeltelijk) van die Controlewijziging. 

Interesse: Elke Obligatie draagt interest vanaf (en met inbegrip van) de 

Uitgiftedatum ten belope van 5,600 percent per jaar, betaalbaar jaarlijks 

achteraf op 4 juli van elk jaar te beginnen met 4 juli 2023 tot en met de 

Vervaldag (‘Maturity Date’) (zoals gedefinieerd in het prospectus). De 

betaling van de rente kan worden opgeschort zoals hierboven 

beschreven. 

Het bruto actuarieel rendement aan Uitgifteprijs is 5,273% en het netto 

actuarieel rendement aan Uitgifteprijs is 3,621%, berekend op basis van 

de uitgifte van de Obligaties op de Uitgiftedatum, de relevante 

Uitgifteprijs, de Interestvoet (‘Interest Rate’) van 5,600% en is 

gebaseerd op de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden 

aangehouden tot de Vervaldag van 4 juli 2029 wanneer zij zullen 

worden terugbetaald aan 100% van hun hoofdsom in overeenstemming 

met de Voorwaarden. Het is geen indicatie van het toekomstig 

rendement indien de Obligaties niet tot de Vervaldag worden 

aangehouden. Het netto actuarieel rendement houdt rekening met een 

aftrek van de Belgische roerende voorheffing aan het huidige tarief van 

30% (zie "Belastingen" hieronder). 

Belastingen: Betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de Obligaties 

kunnen onderworpen zijn aan een inhouding of aftrek van belastingen. 

Zo zijn betalingen van interesten op de Obligaties in principe 

onderworpen aan 30% Belgische roerende voorheffing, tenzij de 

Obligatiehouder kan genieten van een vermindering of vrijstelling. De 

Emittent zal geen bijkomende bedragen betalen om Obligatiehouders te 

compenseren voor eventuele inhoudingen of inhoudingen. 

Verbintenis om niet te 

verpanden (negative 

pledge): 

De Emittent en haar Dochtervennootschappen zijn beperkt om 

zekerheden of waarborgen te verstrekken met betrekking tot bepaalde 

schuldinstrumenten van de kapitaalmarkt, tenzij dezelfde zekerheden 

en/of waarborgen ook worden verstrekt aan de Obligatiehouders met 

betrekking tot de Obligaties (maar steeds onderworpen aan de 

bepalingen van achterstelling zoals hierboven beschreven). 

Wanprestatie: Indien een geval van verzuim optreedt en voortduurt dan mag elke 

Obligatiehouder enige of al zijn Obligaties onmiddellijk opeisbaar en 

betaalbaar verklaren tegen de hoofdsom samen met de aangegroeide 



interest (indien van toepassing) tot de datum van betaling (onder 

voorbehoud van de bepalingen inzake achterstelling en opschorting van 

betalingen zoals hierboven beschreven). De gevallen van verzuim die 

van toepassing zijn op de Obligaties zijn volledig uiteengezet in de 

Voorwaarden en omvatten (zonder beperking) niet-betaling van 

bedragen verschuldigd met betrekking tot de Obligaties, schending van 

bepaalde convenanten of verbintenissen met betrekking tot de 

Obligaties, betalingsverzuim of vervroegde beëindiging ten gevolge 

van een geval van verzuim van enige andere financiële schuld van meer 

dan EUR 25.000.000. bepaalde tenuitvoerleggingsprocedures of 

onbevredigde uitspraken, bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot 

faillissement, reorganisatie, insolventie, 

schuldherschikkingsonderhandelingen, materiële wijzigingen in de 

activiteiten van de Groep, onwettigheid van de Obligaties, en 

schrapping of opschorting van de notering van de Obligaties (in elk 

geval, onderworpen aan bepaalde drempels, herstelperiodes of andere 

beperkingen zoals uiteengezet in de Voorwaarden). 

Vergaderingen van 

obligatiehouders: 

De Voorwaarden van de Obligaties (‘Terms and Conditions of the 

Bonds’) bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen 

van houders van de Obligaties om te beraadslagen over 

aangelegenheden met betrekking tot de Obligaties, met inbegrip van de 

wijziging of opheffing van enige bepaling van de Voorwaarden (die 

onder meer kunnen inhouden een verlenging van de vervaldag van de 

Obligaties, een vermindering van de hoofdsom of de rentevoet van de 

Obligaties, wijzigingen van de bepalingen inzake achterstelling of 

opschorting van betaling en wijzigingen van de gevallen van verzuim). 

Deze bepalingen laten welbepaalde meerderheden toe om alle houders 

te binden, met inbegrip van houders die niet aanwezig waren en 

stemden op de relevante vergadering en houders die stemden op een 

manier die ingaat tegen de meerderheid.  

Overdrachtsbeperkingen: De Voorwaarden leggen geen beperkingen op aan de overdracht van de 

Obligaties. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat de 

gebruikelijke verkoopbeperkingen van toepassing zijn op de initiële 

openbare aanbieding van de Obligaties zoals beschreven in deze 

samenvatting. 

Toepasselijk recht: Belgisch recht 

Vertegenwoordiger van de 

obligatiehouders: 

De Emittent heeft geen vertegenwoordiger van de Obligatiehouders 

aangesteld. 

Waar zullen de Obligaties worden verhandeld? 

Handel: Er zal een aanvraag worden ingediend voor de notering en de toelating 

van de obligaties tot de handel op de gereglementeerde markt van 

Euronext Brussels. 

Is er een garantie verbonden aan de Obligaties? 

Geen garantie: Er is geen garantie verbonden aan de Obligaties. 



Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Obligaties? 

• De Obligaties zijn achtergesteld aan alle huidige en toekomstige niet-achtergestelde financiële en 

andere schulden van de Emittent (met inbegrip van schulden aan leveranciers, werknemers, 

belastingautoriteiten en tegenpartijen voor afdekking). 

• Betalingen van hoofdsom, rente of andere bedragen verschuldigd op de Obligaties zullen worden 

opgeschort voor maximaal 360 kalenderdagen in geval van een betalingsverzuim onder de 

Revolving Facility Agreement van de Emittent (of een herfinanciering daarvan) 

• De Obligaties zijn niet gewaarborgd en structureel achtergesteld aan alle schulden van de 

dochterondernemingen van de Emittent. 

• De Obligaties beperken niet de mogelijkheid van de Emittent of enig ander lid van de Groep om 

bijkomende financiële of andere schulden aan te gaan die (contractueel of structureel) een hogere 

rang zullen hebben dan de Obligaties, of om zekerheden te stellen op haar activa of om garanties te 

verlenen (zonder afbreuk te doen aan de negatieve verpandingsbepalingen zoals hierboven 

beschreven), die in elk geval het vermogen van de Emittent om de hoofdsom, de interest en andere 

bedragen verschuldigd met betrekking tot de Obligaties te (her)betalen, kunnen aantasten 

• De Voorwaarden bevatten bepalingen die hun wijziging kunnen toestaan zonder de toestemming 

van alle Obligatiehouders. 

• Er is momenteel geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties (of enige andere obligaties 

uitgegeven door de Emittent) en er zal zich mogelijk geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties 

ontwikkelen. 

• De Obligaties zijn vastrentende obligaties die blootgesteld zijn aan renterisico's als gevolg van 

veranderingen in de marktrente. 

• De Emittent en de Joint Lead Managers en de Agent kunnen transacties aangaan die een nadelige 

invloed hebben op de belangen van de Obligatiehouders. In het bijzonder, KBC Bank NV als Agent 

en Joint Lead Manager met betrekking tot de Obligaties is zelf ook één van de (senior) 

kredietverstrekkers onder de bestaande wentelkredietovereenkomst en andere 

kredietovereenkomsten van de Emittent, die geniet van de bepalingen inzake achterstelling en 

opschorting van betalingen met betrekking tot de Obligaties. 

Essentiële informatie over de aanbieding van de Obligaties aan het publiek en de toelating tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

Onder welke voorwaarden en volgens welk tijdschema kan ik in de Obligaties beleggen? 

Openbare aanbieding: De Obligaties worden alleen in België aan het publiek aangeboden. 

Uitgifteprijs: 101,875% van het nominale bedrag van de Obligaties. 

Indicatief tijdschema 

(onder voorbehoud van 

wijzigingen): 

Datum (tijden zijn CET) Evenement 

24 juni 2022 om 9.00 uur ...... Opening van de Inschrijvingsperiode 

(‘Subscription Period’) 

24 juni 2022 om 17.30 uur .... Vroegst mogelijke afsluiting van de 

Inschrijvingsperiode 

28 juni 2022 om 17.30 uur .... Afsluiting van de Inschrijvingsperiode 

(indien niet eerder afgesloten en onder 

voorbehoud van verlenging) 

Binnen drie werkdagen na 

afsluiting van de 

Inschrijvingsperiode .............. 

Verwachte publicatiedatum van de 

resultaten van het Openbaar Bod (met 

inbegrip van de netto-opbrengst 

4 juli 2022  ............................ Uitgiftedatum, levering van de 

Obligaties aan de beleggers tegen 



betaling van de Uitgifteprijs, notering 

en toelating tot verhandeling van de 

Obligaties op de gereglementeerde 

markt van Euronext Brussels. 
 

Bevoegde aanbieders: Elke financiële intermediair die krachtens MiFID II een vergunning 

heeft om dergelijke aanbiedingen te verrichten en die voldoet aan de 

voorwaarden van de toestemming om het prospectus te gebruiken, zoals 

uiteengezet in het prospectus. 

Minimale inschrijving: Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger bedraagt EUR 1.000 

(exclusief verkoop- en distributieprovisies). 

Plan voor distributie: 50% van het nominaal bedrag van de uit te geven Obligaties zal worden 

toegewezen aan beleggers die geen gekwalificeerde beleggers zijn zoals 

gedefinieerd in de Prospectusverordening (Gekwalificeerde 

Beleggers), en de andere 50% zal worden toegewezen aan derde 

distributeurs en/of Gekwalificeerde Beleggers. Percentages kunnen 

veranderen indien er niet-geplaatste Obligaties zijn bij het afsluiten van 

de Inschrijvingsperiode. In geval van over-inschrijving, kan een 

vermindering van toepassing zijn, d.w.z. de inschrijvingen zullen 

proportioneel verminderd worden, met een toewijzing van een veelvoud 

van EUR 1.000. 

Resultaten van het aanbod: De resultaten van de aanbieding zullen binnen drie werkdagen na de 

afsluiting van de Inschrijvingsperiode worden bekendgemaakt op de 

website van de Emittent op 

https://vandemoortele.com/en/tags/investor-news/financial-

instruments. 

Notering en toelating tot de 

handel: 

Op de Uitgiftedatum zullen de Obligaties worden genoteerd en 

toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van 

Euronext Brussels. 

Kosten van de uitgifte en 

aanbieding ten laste van de 

Emittent: 

250.000 EUR. 

Kosten die door de 

Emittent aan de belegger 

worden aangerekend: 

Beleggers die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn, zullen een 

verkoops- en distributiecommissie betalen van 1,875% (de 

Retailcommissie) van het nominale bedrag van de Obligaties, die 

inbegrepen is in de Uitgifteprijs van 101,875%. 

Beleggers die Gekwalificeerde Beleggers zijn, betalen een commissie 

die gelijk is aan de Retailcommissie verminderd, al naargelang het 

geval, met een korting van maximaal 0,875% zoals door de Joint Lead 

Managers naar eigen goeddunken wordt bepaald, behoudens bepaalde 

uitzonderingen. 

De financiële diensten in verband met de Obligaties zullen kosteloos 

worden verstrekt door de Joint Lead Manager. Beleggers moeten zich 

informeren over de kosten die hun financiële instellingen hen zouden 

kunnen aanrekenen. 



Waarom wordt het prospectus opgesteld? 

Geschatte netto-opbrengst: Tussen EUR 29.750.000 (indien het totaalbedrag van de Obligaties 

EUR 30.000.000 is) en EUR 49.750.000 (indien het totaalbedrag van de 

Obligaties EUR 50.000.000 is). 

Gebruik van de opbrengst: (Gedeeltelijke) herfinanciering van de terugbetaling van de 

vastrentende obligaties van de Emittent ten belope van EUR 

100.000.000 op hun vervaldag van 10 juni 2022. 

Geen vaste 

onderschrijving: 

Geen enkele persoon heeft zich verbonden tot een vaste onderschrijving 

van de Obligaties. De Joint Lead Managers zijn met de Emittent 

overeengekomen om alles in het werk te stellen om de Obligaties te 

plaatsen. 

Materiële 

belangenconflicten: 

Elke Joint Lead Manager alsook zijn gelieerde ondernemingen zijn een 

algemene zakelijke relatie aangegaan, of 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 andere vennootschappen van de Groep in welke 

hoedanigheid ook. Elke Joint Lead Manager kan van tijd tot tijd 

schuldbewijzen, aandelen en/of andere financiële instrumenten van de 

Emittent aanhouden. 

Op de datum van het prospectus verleent elk van de Joint Lead 

Managers en de Agent onder meer betalingsdiensten, beleggingen van 

liquiditeiten, kredietfaciliteiten, bankgaranties en bijstand met 

betrekking tot obligaties en gestructureerde producten aan de Emittent 

en haar Dochtervennootschappen, waarvoor bepaalde vergoedingen en 

commissies worden betaald. Deze vergoedingen vertegenwoordigen 

eenmalige of recurrente kosten die betaald worden aan de relevante 

Joint Lead Manager en aan andere banken die gelijkaardige diensten 

aanbieden. 

KBC Bank NV, in haar hoedanigheid van kredietverstrekker, zal het 

voordeel hebben van de achterstelling en opschorting van betalingen 

bepalingen van de Obligaties met betrekking tot bedragen verschuldigd 

aan KBC Bank NV door de Emittent onder twee bestaande 

wentelkredietovereenkomsten, voor een totaal uitstaand 

hoofdsombedrag op 30 april 2022 van EUR 50,0 miljoen. Elke Joint 

Lead Manager (of enige van hun verbonden ondernemingen) mag in de 

toekomst bijkomende senior financiële schulden toestaan aan de 

Emittent, met het voordeel van de bepalingen van de Obligaties met 

betrekking tot de achterstelling en de opschorting van betalingen. 

KBC Bank NV zal gebruikelijke vergoedingen ontvangen in verband 

met haar rol als Agent met betrekking tot de Obligaties. 

 


