VANDEMOORTELE NV
naamloze vennootschap naar Belgisch recht
(de “Emittent”)
Openbaar aanbod in België van
3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum 10 juni 2022
Uitgifteprijs: 101,875%
Rendement (bruto actuarieel rendement): 2,762% (op jaarbasis) – Nettorendement: 2,005% (op jaarbasis)
Het rendement is berekend op basis van de uitgifte van de Obligaties op de Uitgiftedatum, de Uitgifteprijs, de rentevoet van
3,060% per jaar en is gebaseerd op de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden gehouden tot 10 juni 2022 wanneer
hun hoofdsom voor 100% zal worden terugbetaald overeenkomstig de Voorwaarden. Dit vormt geen indicatie voor
toekomstig rendement indien de Obligaties niet worden gehouden tot hun vervaldatum. Het nettorendement geeft een aftrek
weer van Belgische roerende voorheffing van 25%. (Beleggers dienen kennis te nemen van Deel IX “Belasting” van dit
Prospectus voor meer informatie over belasting in België.)
ISIN BE0002227933, Common Code 122911462 (de “Obligaties”)
voor een verwacht bedrag van minimum EUR 75.000.000 en maximum EUR 100.000.000
Uitgiftedatum: 10 juni 2015
Inschrijvingsperiode: van 22 mei 2015 tot 2 juni 2015 inbegrepen
(onder voorbehoud van vervroegde afsluiting)
Er werd een aanvraag ingediend tot notering van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Global Coordinator

Joint Lead Managers

Co-lead Managers

De datum van dit Prospectus is 19 mei 2015
De Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Door in te schrijven op de
Obligaties verschaffen de beleggers een lening aan de Emittent die er zich toe verbindt om op jaarlijkse basis interest
te betalen en op de vervaldatum de hoofdsom terug te betalen. In geval van faillissement van, of wanprestatie door,
de Emittent, lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het
geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die de
rentevoeten kunnen beoordelen gelet op hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te beleggen in de
Obligaties moet gebaseerd zijn uitsluitend op de informatie vervat in dit Prospectus (met inbegrip van het Deel
“Risicofactoren” dat begint op pagina 16 van de samenvatting en pagina 23 van dit Prospectus). Er wordt in het
bijzonder verwezen naar de risicofactor dat de Obligaties niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent zijn die
niet genieten van enige garantie en structureel achtergesteld zijn aan de schuldeisers van de dochtervennootschappen
van de Emittent.

Dit prospectus (het “Prospectus”) werd opgesteld door Vandemoortele NV, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Moutstraat 64, 9000 Gent, België, met ondernemingsnummer
0429.977.343 (RPR Gent) (de “Emittent”) in verband met het openbaar aanbod en de notering van een
verwacht bedrag van minimum EUR 75.000.000 en maximum EUR 100.000.000 3,060% vastrentende
obligaties met vervaldatum op 10 juni 2022. De nominale waarde van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen.
De Obligaties zullen worden aangeboden aan het publiek in België (het “Openbaar Aanbod”).
Er werd een aanvraag ingediend bij Euronext Brussels tot notering van de Obligaties op de gereglementeerde
markt van Euronext Brussels. Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde “genoteerd” (en alle
verbonden verwijzingen), 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
2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële
instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/12/EG
van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, zoals
gewijzigd. (Vanaf 3 januari 2017 zal Richtlijn 2004/39/EG vervangen worden door 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.) Vóór het openbaar aanbod van de Obligaties
waarnaar verwezen wordt in dit Prospectus was er geen publieke markt voor de Obligaties.
De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder het Belgisch Wetboek van
vennootschappen (het “Wetboek van vennootschappen”) en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. De
Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening van het X/Nvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België of enige rechtsopvolger daarvan (het “Clearingsysteem”).
Toegang tot het Clearingsysteem kan verkregen worden via de deelnemers aan het Clearingsysteem waarvan het
lidmaatschap betrekking kan hebben op effecten zoals de Obligaties. Tot de deelnemers aan het Clearingsysteem
behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank NV (“Euroclear”) en Clearstream Banking,
société anonyme, Luxembourg (“Clearstream, Luxembourg”). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in
aanmerking om vereffend, en bijgevolg aanvaard, te worden door Euroclear en Clearstream, Luxembourg en de
beleggers kunnen hun Obligaties plaatsen op effectenrekeningen bij Euroclear en Clearstream, Luxembourg.
OPENBAAR AANBOD IN BELGIË
Dit Prospectus werd opgesteld met het oog op het Openbaar Aanbod en de notering op de officiële lijst van
Euronext Brussels en de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Dit
Prospectus werd opgesteld in de veronderstelling dat een aanbod van Obligaties in een Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die 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 (de
“Prospectusrichtlijn”), heeft geïmplementeerd (elk, een “Relevante Lidstaat”), anders dan de aanbieding in
België (het “Toegelaten Openbaar Aanbod”), zal gedaan worden krachtens een vrijstelling onder de
Prospectusrichtlijn, zoals geïmplementeerd in deze Relevante Lidstaat, om een prospectus te moeten publiceren
voor het aanbod van Obligaties. Dienovereenkomstig mogen personen die een aanbod doen of van plan zijn te
doen in deze Relevante Lidstaat van Obligaties die het voorwerp uitmaken van het aanbod dat in dit Prospectus
wordt behandeld, anders dan het Toegelaten Openbaar Aanbod, dit alleen maar doen in omstandigheden waarin
er voor de Emittent of de Joint Lead Managers, de Co-lead Managers en de Global Coordinator (samen de
“Managers”) geen verplichting ontstaat om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de
Prospectusrichtlijn of een aanvulling op het prospectus krachtens artikel 16 van de Prospectusrichtlijn, telkens,
in verband met dit openbaar aanbod. Noch de Emittent, noch de Managers hebben het doen van een aanbod
toegelaten of laten dit toe (anders dan het Toegelaten Openbaar Aanbod) van Obligaties in omstandigheden
waarin voor de Emittent of de Managers een verplichting ontstaat om een prospectus of aanvulling voor dit
openbaar aanbod te publiceren.
Dit Prospectus moet worden samengelezen met alle documenten opgenomen door verwijzing (zie Deel XII
“Documenten Opgenomen door Verwijzing”).
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Dit Prospectus vormt geen aanbod om de Obligaties te verkopen of verzoek tot het maken van een aanbod om
de Obligaties te kopen in rechtsgebieden en/of aan personen waaraan dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou
zijn. De verspreiding van dit Prospectus en het aanbod of de verkoop van Obligaties kan in bepaalde
rechtsgebieden aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. De Emittent en de Managers verklaren niet dat dit
Prospectus op wettelijke wijze kan worden verspreid, of dat de Obligaties wettelijk mogen worden aangeboden,
in overeenstemming met de toepasselijke registratie of andere vereisten in dergelijk rechtsgebied, of krachtens
een daaronder beschikbare vrijstelling, en nemen geen enkele aansprakelijkheid op zich om dergelijke
verspreiding of aanbod mogelijk te maken. In het bijzonder hebben de Emittent of de Managers geen enkele
actie ondernomen om een openbaar aanbod van de Obligaties of de verspreiding van dit Prospectus toe te laten
in een ander rechtsgebied dan België waarin dergelijke actie vereist is. Dienovereenkomstig mogen geen
Obligaties rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeboden of verkocht, noch mag dit Prospectus of enige
advertentie of andere documentatie met betrekking tot het aanbod verspreid of gepubliceerd worden in enig
rechtsgebied, behalve in omstandigheden die resulteren in de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
Personen in wiens bezit dit Prospectus of enige Obligaties komen, moeten zich informeren over dergelijke
beperkingen op de verspreiding van dit Prospectus en het aanbod en de verkoop van Obligaties, en moeten deze
beperkingen naleven.
De Emittent geeft haar toestemming voor het gebruik van dit Prospectus in het kader van een openbaar aanbod
gedurende de Inschrijvingsperiode (ongeacht de vervroegde afsluiting ervan zoals hieronder opgenomen in Deel
X “Het Openbaar Aanbod”) in België door elke financiële tussenpersoon dewelke gemachtigd is om zulke
aanbiedingen te maken onder Richtlijn 2004/39/EG (een “Financiële Tussenpersoon”).
Elke Financiële Tussenpersoon die dit Prospectus wenst te gebruiken in het kader van een Toegelaten
Openbaar Aanbod is verplicht, voor de duur van de relevante inschrijvingsperiode, op zijn website te
vermelden dat hij dit Prospectus gebruikt voor een openbaar aanbod met de toestemming van de
Emittent en in overeenstemming met de voorwaarden daaraan verbonden.
In geval binnen de periode waarvoor de Emittent haar toestemming gaf om dit Prospectus te gebruiken een
openbaar aanbod werd gedaan door een Financiële Tussenpersoon in België, aanvaardt de Emittent de
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Prospectus zoals verder uiteengezet. De Emittent noch de
Managers zijn evenwel verantwoordelijk voor de handelingen van een Financiële Tussenpersoon, met inbegrip
van het respecteren van de gedragsregels of andere wettelijke of reglementaire vereisten met betrekking tot
dergelijk openbaar aanbod.
De Emittent noch de Managers hebben hun toelating gegeven voor het maken van een openbaar aanbod van
Obligaties door enige persoon, en dergelijke persoon mag dit Prospectus niet gebruiken in het kader van zijn
aanbod van Obligaties, behoudens in geval (i) het aanbod door een Financiële Tussenpersoon gebeurt in België,
of (ii) het openbaar aanbod wordt gedaan onder omstandigheden die vallen onder één van de uitzonderingen op
de verplichting om een prospectus te publiceren onder de Prospectusrichtlijn. Ongeoorloofde openbare
aanbiedingen worden niet gedaan door of voor rekening van de Emittent noch de Managers en de Emittent noch
Managers zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor de handelingen van een persoon die een ongeoorloofde
openbare aanbieding doet.
Elk aanbod en elke verkoop van Obligaties door een Financiële Tussenpersoon zal gedaan worden onder
de voorwaarden en afspraken overeengekomen tussen een Financiële Tussenpersoon en de belegger, met
inbegrip van de prijs, de allocatie en de kosten en/of belastingen gedragen door de belegger. De Emittent
is geen partij bij de afspraken en voorwaarden met betrekking tot het aanbod en de verkoop van de
Obligaties tussen dergelijke Financiële Tussenpersoon en een belegger. Dit Prospectus bevat de
voorwaarden en afspraken van de Financiële Tussenpersonen niet. De voorwaarden en afspraken van de
Managers zijn echter wel opgenomen in dit Prospectus (zie Deel X “Het Openbaar Aanbod”). De
afspraken en voorwaarden met betrekking tot het aanbod en de verkoop van de Obligaties worden aan de
belegger verstrekt door de Financiële Tussenpersoon gedurende de Inschrijvingsperiode. De Emittent
noch de Managers zijn aansprakelijk voor deze informatie.
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Voor een beschrijving van verdere beperkingen van aanbiedingen en verkopen van Obligaties en de
verspreiding van dit Prospectus, zie Deel X “Het Openbaar Aanbod” hieronder.
Geen van de Managers, noch de Emittent ondernemen enige actie om een openbaar aanbod van de Obligaties
toe te staan in enig rechtsgebied buiten België. De verspreiding van dit Prospectus en het aanbod of de verkoop
van de Obligaties in bepaalde rechtsgebieden kan worden beperkt door de wet. Dit Prospectus vormt geen
aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, met inbegrip van de
Obligaties, in alle omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is. De Obligaties zijn
onderworpen aan de overdracht- en verkoopbeperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Potentiële beleggers
dienen de beperkingen lezen hieronder beschreven in “Het Openbaar Aanbod—Verkoopbeperkingen” (Deel X
“Het Openbaar Aanbod”).
De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 (de
“Securities Act”) en zijn onderworpen aan de Amerikaanse belastingwetgeving. De Obligaties worden
aangeboden buiten de Verenigde Staten door de Managers (zoals gedefinieerd in “Het Openbaar Aanbod” (Deel
X “Het Openbaar Aanbod”) hieronder) overeenkomstig Regulation S onder the Securities Act (“Regulation S”).
De Obligaties mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan of voor
rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen, tenzij krachtens een toepasselijke vrijstelling van, of
in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Securities Act.
Geen van de Managers of hun respectievelijke verbonden vennootschappen heeft dit Prospectus geheel of
gedeeltelijk goedgekeurd en geen van hen maakt een verklaring of garantie en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit Prospectus. Noch de
afgifte van dit Prospectus, noch het aanbod, de verkoop of levering van een Obligatie impliceert in geen enkel
geval dat er zich geen negatieve verandering, of geen geval dat waarschijnlijk een negatieve verandering met
zich mee brengt, heeft voorgedaan in de toestand (financieel of anderszins) van de Emittent sinds de datum van
dit Prospectus.
De Managers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, of die nu voortvloeit uit onrechtmatige daad of
contractueel of in enig ander geval, met betrekking tot de informatie vervat of door middel van verwijzing
opgenomen in dit Prospectus of enige andere informatie in verband met de Emittent, het aanbod van de
Obligaties of de verdeling van de Obligaties, anders dan de informatie vervat in hun eigen marketingbrochures
(maar met uitzondering van de informatie met betrekking tot de daarin vervatte beschrijving van de Emittent) of
gegeven via hun eigen bijkantoren en medewerkers of anderszins overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
VERANTWOORDELIJKE PERSOON
Vandemoortele NV, met maatschappelijke zetel te Moutstraat 64, 9000 Gent, België, is verantwoordelijk voor
de informatie in dit Prospectus. Vandemoortele NV verklaart dat voor zover hem bekend, de gegevens in het
Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de
vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks
te garanderen.
Niemand is gemachtigd om gegevens te verstrekken of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus zijn
opgenomen, enige informatie of verklaring te verstrekken die niet strookt met dit Prospectus, of enige andere
informatie te verstrekken in verband met de Obligaties, en indien dergelijke informatie of verklaringen toch
worden verstrekt of afgelegd dan mag men er niet van uitgaan dat dergelijke informatie werd goedgekeurd door
de Emittent of de Managers. Noch de toegelaten beschikbaarstelling van dit Prospectus noch enige verkoop
hieraan gekoppeld zal als gevolg hebben dat de informatie in dit Prospectus nog steeds correct is na de datum
van dit document of op andere wijze tot gevolg hebben dat, of impliceren dat, er geen verandering is opgetreden
in de toestand van de Emittent na de datum van dit Prospectus (of de datum waarop dit Prospectus het laatst is
gewijzigd of aangevuld) of dat er geen nadelige verandering is geweest, of een gebeurtenis die een nadelige
verandering zou kunnen inhouden, in de toestand (financieel of anderszins) van de Emittent, na de datum van dit
Prospectus (of, indien later, de datum waarop dit Prospectus het laatst is gewijzigd of aangevuld) of dat de
informatie in dit Prospectus of enige andere informatie in verband met de Obligaties correct is op elk ogenblik
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na de datum waarop deze informatie is verstrekt of, indien verschillend, de datum vermeld in het document met
dezelfde informatie.
WAARSCHUWING
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 hun eigen
onderzoek van de Emittent en de voorwaarden van de Obligaties, 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 financiële toestand. In geval van twijfel over het risico dat de aankoop van de Obligaties inhoudt,
moeten beleggers zich onthouden om in de Obligaties te beleggen.
De samenvattingen en beschrijvingen van wettelijke bepalingen, belasting, 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 verzocht om hun eigen adviseur, hun eigen boekhouder of
andere adviseurs te raadplegen voor wat betreft de juridische, fiscale, economische, financiële en andere
aspecten die verbonden zijn aan de inschrijving op de Obligaties.
In geval van belangrijke nieuwe ontwikkelingen, materiële vergissingen of onjuistheden, die de beoordeling van
de Obligaties zouden kunnen beïnvloeden, en die zich voordoen of geïdentificeerd worden tussen het ogenblik
van de goedkeuring van het Prospectus en de finale afsluiting van het Openbaar Aanbod, of op het moment dat
de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels begint, moet de Emittent een aanvulling
op het Prospectus publiceren die deze informatie bevat. Deze aanvulling moet worden opgesteld
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zal worden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 34 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, (de “Prospectuswet”). De Emittent
moet er voor zorgen dat deze aanvulling zo snel mogelijk na het zich voordoen van een dergelijke nieuwe,
belangrijke factor wordt bekendgemaakt. Beleggers die reeds aanvaard hebben om Obligaties te kopen of er op
in te schrijven voor de bekendmaking van de aanvulling op het Prospectus, hebben het recht hun akkoord in te
trekken gedurende een periode van twee werkdagen vanaf de dag na de bekendmaking van de aanvulling, op
voorwaarde dat dergelijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid zich voordeed vóór de
finale afsluiting van het Openbaar Aanbod en de vereffening van de Obligaties.
MARKTINFORMATIE EN SECTORGEGEVENS
Verklaringen in dit Prospectus met betrekking tot markt- en andere sectorgegevens zijn gebaseerd op
statistieken en andere informatie van onafhankelijke sectorpublicaties en -rapporten van onderzoeksbureaus of
andere gepubliceerde onafhankelijke bronnen. Zo zijn bijvoorbeeld met betrekking tot de Lipids business de
volgende rapporten beschikbaar in het “Business to Consumer” segment van retailmerken en private labels:
Nielsen en GFK (België), IRI en GFK (Nederland), Nielsen (Frankrijk) en GFK en IRI (Duitsland). Met
betrekking tot het “Business to Business” segment worden alleen maar interne marktgegevens gebruikt. Voor de
Bakery Products zijn de marktgegevens en andere sectorgegevens vooral interne strategische beoordelingen van
de Groep gebaseerd op diverse rapporten en studies (zoals, Gira, GfK, Eurostat, Nielsen, Insee, Xerfi, en
anderen), aangezien er geen uitvoerige of geactualiseerde externe gegevens beschikbaar zijn. Alhoewel redelijke
zorg is genomen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde feiten en statistieken nauwkeurig werden
gereproduceerd uit dergelijke bronnen, zijn ze niet onafhankelijk gecontroleerd door de Emittent, de Managers
of de adviseurs van de Emittent en wordt er dus ook geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid van
deze feiten en statistieken, die niet in overeenstemming zou kunnen zijn met andere informatie die wordt
verzameld binnen of buiten de aangegeven rechtsgebieden.
Daarenboven zijn bepaalde verklaringen vervat in dit Prospectus met betrekking tot de sector en de positie van
de Emittent in de sector gebaseerd op bepaalde veronderstellingen met betrekking tot klanten en concurrenten
van de Emittent. Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op de ervaring van de Emittent in de sector en het
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onderzoek van de marktomstandigheden. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid
van dergelijke veronderstellingen, en dergelijke veronderstellingen zijn mogelijk niet indicatief voor de positie
van de Emittent in haar sector.
De verklaringen in dit Prospectus met betrekking tot de markt en andere sectorgegevens zijn correct
gereproduceerd uit onafhankelijke sectorpublicaties en -rapporten van onderzoeksbureaus of andere
gepubliceerde onafhankelijke bronnen en, voor zover de Emittent weet en heeft kunnen opmaken uit dergelijke
bronnen, zijn er geen feiten weggelaten waardoor dergelijke informatie onjuist of misleidend zou worden.
TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit Prospectus bevat verklaringen die schattingen en toekomstgerichte verklaringen vormen. Deze verklaringen
worden weergegeven in een aantal plaatsen in dit Prospectus, met inbegrip van maar niet beperkt tot de delen
“Samenvatting”, “Risicofactoren” en “Beschrijving van de Emittent”, en omvatten verklaringen met betrekking
tot de intenties, het geloof of de huidige verwachtingen van de Emittent, en die van de kaderleden van de
Emittent, met betrekking tot (onder andere) haar financiële toestand. Dergelijke schattingen 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 meent dat deze schattingen en toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op
redelijke veronderstellingen, zijn ze onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden en zijn ze gebaseerd
op informatie die momenteel voor de Emittent beschikbaar is.
Dergelijke schattingen en toekomstgerichte verklaringen kunnen beïnvloed worden door onder andere de
volgende factoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het vermogen van de Emittent om recente of toekomstige acquisities en strategische allianties te integreren
en er van te profiteren;
de gevolgen van de wereldwijde economische recessie;
concurrentie en verlies van marktaandeel;
het vermogen van de Emittent om zijn strategie uit te voeren;
het verlies van één of meer belangrijke klanten;
de prestaties van de klanten van de Emittent en elke voorkeur die ze geven aan de producten van de
concurrenten van de Emittent;
veranderingen in de voorkeuren van de consument;
risico's verbonden aan schommelingen in valutakoersen of rentetarieven en de volatiliteit van de
aandelenmarkten;
verstoring van de toeleveringsketen;
de koopkracht van de consumenten van de Emittent;
stijgingen van de grondstoffenprijzen of andere kosten van grondstoffen;
het niet-tijdig presteren van de leveranciers van de Emittent;
gezondheids- en productaansprakelijkheidsrisico's verbonden aan de voedingsindustrie;
veranderingen in gezondheid-gerelateerde regelgeving in de rechtsgebieden waarin de Emittent actief is;
handelsbelemmeringen;
risico's die inherent zijn aan internationale operaties;
epidemieën en andere uitbraken in de markten waarin de Emittent actief is;
naleving van de gezondheids-, milieu- en andere overheidswet- en regelgeving;
verslechtering van de arbeidsverhoudingen of stijging van de loonkosten;
verlies van sleutelpersoneel;
onderbrekingen of storingen in de IT-systemen van de Emittent;
stijgingen van de bedrijfskosten van de Emittent of diens onvermogen om doelstellingen van efficiëntie of
kostenvermindering te halen;
mogelijke verstoringen van de handelsactiviteiten ten gevolge van natuurlijke en door de mens veroorzaakte
rampen, met inbegrip van terroristische activiteiten en gewapende conflicten;
beperking van de toegang van de Emittent tot financieringsbronnen tegen concurrerende voorwaarden en de
naleving van verbintenissen; en
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•

andere factoren, waarvan sommige worden beschreven onder “Risicofactoren” en elders in dit Prospectus.

Schattingen en toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan woorden zoals “menen”, “kunnen”,
“kunnen hebben”, “zouden”, “schatten”, “doorgaan”, “anticiperen” en “van plan zijn”. Schattingen en
toekomstgerichte verklaringen hebben alleen betrekking op de datum waarop ze werden gemaakt, en noch de
Emittent, noch de Managers hebben een verplichting tot het bijwerken of herzien van schattingen of
toekomstgerichte verklaringen als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of enige andere
factoren. Schattingen en forward-looking statements omvatten risico's en onzekerheden en zijn geen garantie
voor toekomstige prestaties, aangezien de werkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen verschillen
van de in de toekomstgerichte verklaringen beschreven verwachtingen. In het licht van de hierboven beschreven
risico's en onzekerheden, is het mogelijk dat de gebeurtenissen bedoeld in de schattingen en toekomstgerichte
verklaringen in dit Prospectus zich wel of niet voordoen en kunnen de bedrijfsprestaties en bedrijfsresultaten
van de Emittent wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in dergelijke schattingen en toekomstgerichte
verklaringen, door factoren die omvatten, maar niet beperkt zijn tot de hierboven genoemde factoren. Beleggers
worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op enige schattingen of toekomstgerichte verklaringen bij
het nemen van beslissingen met betrekking tot beleggingen in de Obligaties.
Tenzij anders vermeld, zijn verwijzingen in dit Prospectus naar een “Lidstaat” verwijzingen naar een Lidstaat
van de Europese Economische Ruimte, zijn verwijzingen naar “EUR” of “euro” verwijzingen naar de
munteenheid ingevoerd bij het begin van de derde fase van de Europese Economische en Monetaire Unie, en
zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering
van de euro, zoals gewijzigd.
Bepaalde cijfers in dit Prospectus zijn onderworpen aan afrondingsaanpassingen; dienovereenkomstig kunnen
cijfers die voor dezelfde categorieën worden gepresenteerd in verschillende tabellen licht verschillen en zijn
cijfers die in bepaalde tabellen als totalen worden weergegeven, mogelijk geen wiskundig totaal van de
voorgaande cijfers.
GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS
Dit Prospectus is een prospectus in de zin van artikel 5(3) van de Prospectusrichtlijn, en de Prospectuswet. Dit
Prospectus werd opgesteld overeenkomstig de Prospectuswet en Verordening (EG) nr. 809/2004 van de
Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van de Prospectusrichtlijn, zoals gewijzigd (de
“Prospectusverordening”), en de Engelstalige versie van dit Prospectus werd op 19 mei 2015 goedgekeurd
door de Belgische Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (de “FSMA”). Deze goedkeuring houdt geen
beoordeling in door de FSMA van de economische en financiële situatie van het Openbaar Aanbod en van de
toestand of solvabiliteit van de Emittent, en de FSMA is op geen enkele wijze verantwoordelijk in verband
daarmee.
BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS
Dit Prospectus is beschikbaar in het Engels, welke de versie is die door de FSMA is goedgekeurd, en in het
Nederlands. De samenvatting van dit Prospectus is ook beschikbaar in het Frans. De Emittent neemt de controle
op zich van en is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de respectieve versies. In geval van verschillen
tussen de Engelse versie, de Nederlandse versie en de Franse samenvatting, geldt de Engelse versie.
Dit Prospectus (in het Engels en in het Nederlands) en de Franse vertaling van de samenvatting zijn gratis
beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Vandemoortele NV te Moutstraat 64, 9000 Gent, België. Ze zijn
ook gratis beschikbaar bij KBC Bank op +32 (0)78 152 153 (in het Engels), op +32 (0) 78 152 153 (in het
Nederlands) en op +32 (0) 78 152 154 (in het Frans), bij Belfius Bank NV op +32 2 222 12 02 (in het Engels),
op +32 2 222 12 02 (in het Nederlands) en op +32 2 222 12 01 (in het Frans), bij BNP Paribas Fortis NV op +32
2 433 41 34 (in het Engels), op +32 2 433 41 34 (in het Nederlands) en op +32 2 433 41 31 (in het Frans), bij
ING Bank NV op +32 2 464 60 04 (in het Engels), op +32 2 464 60 01 (in het Nederlands) en op +32 2 464 60
02 (in het Frans), bij Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”) op +32 3 289 28 88
(in het Engels), op +32 3 289 28 88 (in het Nederlands) en op +32 3 289 29 99 (in het Frans) en bij Bank
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Degroof NV op +32 2 287 91 56 (in het Engels), op +32 2 287 91 56 (in het Nederlands) en op +32 2 287 91 56
(in het Frans). Ze zijn ook beschikbaar op de websites van de Emittent (www.vandemoortele.com), KBC Bank
NV (www.kbc.be/Vandemoortele), Belfius Bank NV (www.belfius.be/vandemoortele), BNP Paribas Fortis NV
(www.bnpparibasfortis.be/emissies of www.bnpparibasfortis.be/emissions), ING Bank NV (www.ing.be
(beleggen – obligaties) of www.ing.be (investor – obligations), Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank
B.A.
(“Rabobank”)
(www.rabobank.be/nl/beleggen/particulier/obligaties
en
www.rabobank.be/fr/investir/particulier/obligations), Bank Degroof NV (www.degroof.be).
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I.

SAMENVATTING

Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van de
Prospectusverordening, zoals recent gewijzigd. Voor doeleinden van de Prospectusverordening zijn
samenvattingen opgesteld op basis van openbaarmakingverplichtingen die gekend zijn als ‘Elementen’. Deze
Elementen zijn genummerd in Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
Deze samenvatting bevat alle Elementen die dienen te worden inbegrepen in een samenvatting voor dit type van
effecten en Emittent. Omdat sommige Elementen niet dienen te worden besproken, kunnen er lacunes zijn in de
volgorde van de nummering van de Elementen.
Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in de samenvatting omwille van het type van effecten en de
Emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In
dat geval zal een korte beschrijving van het Element worden inbegrepen in de samenvatting met de vermelding
‘niet van toepassing’.
Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
A.1

Inleiding

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus en iedere
beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op een bestudering
van het volledige Prospectus door de belegger. Wanneer er een vordering met
betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een gerechtelijke instantie
aanhangig wordt gemaakt, zal de belegger die als eiser optreedt, volgens de nationale
wetgeving van de Lidstaten, eventueel de kosten van de vertaling van het Prospectus
moeten dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Alleen de personen die de
samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen
wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, wanneer zij samen
met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of
inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het
Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen
wanneer zij overwegen in de Obligaties te beleggen.

A.2

Uitdrukkelijke
toestemming van de
Emittent voor het
gebruik van het
Prospectus mede ten
aanzien van de verdere
doorverkoop of de
definitieve plaatsing van
de Obligaties door
Financiële
Tussenpersonen

Vandemoortele NV (de “Emittent”) stemt in met het gebruik van dit prospectus (het
“Prospectus”) voor doeleinden van een openbaar aanbod in België voor een
verwacht bedrag van minimum EUR 75.000.000 en maximum EUR 100.000.000
3,060% vastrentende obligaties met vervaldatum 10 juni 2022 (het “Openbaar
Aanbod”), door iedere financiële tussenpersoon dewelke gemachtigd is om zulke
aanbiedingen te doen krachtens Richtlijn 2004/39/EG (een “Financiële
Tussenpersoon”).

Vermelding van de
periode waarvoor
toestemming tot het
gebruik van het
Prospectus is verleend

De toestemming om dit Prospectus te gebruiken wordt gegeven voor een
aanbiedingsperiode die begint op 22 mei 2015 en eindigt op 2 juni 2015 (ongeacht
een mogelijke vervroegde beëindiging).

Alle andere duidelijke en
objectieve aan de
toestemming verbonden
voorwaarden die
relevant zijn voor het
gebruik van het
Prospectus

De toestemming om dit Prospectus te gebruiken wordt gegeven voor een openbaar
aanbod in België.
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Duidelijk bericht aan de
beleggers dat, ingeval een
aanbieding door een
Financiële
Tussenpersoon
plaatsvindt, deze
Financiële
Tussenpersoon op het
moment dat de
aanbieding plaatsvindt
aan de beleggers
informatie over de
voorwaarden van de
aanbieding zal
verstrekken

Elk aanbod en elke verkoop van de Obligaties door een Financiële
Tussenpersoon zal gedaan worden overeenkomstig de voorwaarden en
afspraken overeengekomen tussen de Financiële Tussenpersoon en de belegger,
met inbegrip van de prijs, de allocatie en de kosten en/of belastingen gedragen
door de belegger. De Emittent is geen partij bij de afspraken met betrekking tot
het aanbod en de verkoop van Obligaties tussen de Financiële Tussenpersoon en
een belegger. Dit Prospectus bevat geen voorwaarden van enige Financiële
Tussenpersoon. De voorwaarden met betrekking tot het aanbod en de verkoop
van Obligaties zullen beschikbaar gesteld worden door de Financiële
Tussenpersoon op het relevante tijdstip gedurende de aanbiedingsperiode die
een aanvang neemt op 22 mei 2015 en een einde neemt op 2 juni 2015. De
Emittent noch enige Manager zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor die
informatie.

Afdeling B – Emittent
B.1

Officiële en
handelsnaam van de
Emittent

Vandemoortele NV

B.2

Vestigingsplaats /
Rechtsvorm / Wetgeving
/ Land van oprichting

De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke
zetel te Moutstraat 64, 9000 Gent, België.

B.4b

Trends die de Emittent
en de sectoren waarin zij
opereert beïnvloeden

De huidige neerwaartse macro-economische trend in West- en Centraal-Europa, waar
de Emittent en haar dochtervennootschappen in de zin van Artikel 6, 2° van het
Belgische Wetboek van vennootschappen (de “Dochtervennootschappen”) (de
Emittent samen met haar Dochtervennootschappen, de “Groep”) actief zijn, de hoge
werkloosheid in bepaalde ontwikkelde markten en de potentieel negatieve effecten
van bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van de consumenten in de markten
waarin de Groep actief is, brengen beduidende onzekerheden met zich mee in de
markten van zowel verpakte eetbare oliën en vetten (Lipids) als diepgevroren bakkerij
producten (Bakery Products). De Groep tracht deze trend op te vangen door een brede
en gediversifieerde productportfolio aan te bieden, die alle categorieën van
consumenten bereikt in de meeste landen waar ze operationeel is.
De Lipids markt is behoorlijk geconsolideerd en wordt gekenmerkt door een intense
prijsconcurrentie, die de Groep het hoofd biedt met moderne en competitieve
productie eenheden en logistieke netwerken die de Groep de mogelijkheid geven om
kostefficiënt te opereren.
De diepgevroren Bakery Products industrie groeit met 2% tot 3% per jaar en de
marktdrijvers blijven sterk. De Europese diepgevroren bakkerijsector is zeer
competitief, nog altijd gefragmenteerd en hoofdzakelijk nationaal en/of regionaal.
In beide markten bieden de veranderende voedingspatronen en de toenemende
klemtoon op gezondheid en welzijn onder de consumenten zowel mogelijkheden, in
termen van nieuwe productontwikkelingen, als risico’s voor de Emittent.
Hoewel de Groep vindt goed geplaatst te zijn in haar twee kernmarkten en dat het kan
profiteren van een unieke combinatie van competitieve sterktes, ondervindt de Groep
sterke concurrentie in beide kernmarkten en verwacht de Groep dat bestaande of
nieuwe concurrenten hun productassortiment zullen uitbreiden en hun geografische
omvang zullen verbreden, of benedenwaarts zullen integreren in de markten van de
Groep, voornamelijk in Lipids.

12

Afdeling B – Emittent
B.5

Beschrijving van de
Groep en de plaats van
de Emittent in de Groep

De Emittent is de holdingmaatschappij van een in België gebaseerde geïntegreerde
groep die voedingsproducten produceert en verkoopt, voornamelijk in het segment
van verpakte eetbare oliën en vetten (Lipids) en diepgevroren bakkerij producten
(Bakery Products). In 2014 realiseerde de Emittent een geconsolideerde omzet van
ongeveer EUR 1,2 miljard met ongeveer 4.700 werknemers die werken in 32
productiesites en 17 commerciële sites verspreid over 12 Europese landen.
De Emittent heeft twee Belgische Dochtervennootschappen (Vamix NV en
Vandemoortele Lipids NV), welke sub-holdings zijn, die respectievelijk de Bakery
Products en de Lipids activiteiten bevatten. Deze twee Dochtervennootschappen
hebben zelf elk een aantal dochtervennootschappen verspreid over de kernmarkten
van de Groep.
Alle Dochtervennootschappen, met uitzondering van het belang van 23,75% in
Lipidos Santiga S.A. (Spanje) en het belang van 30,7% in Val Fleuri SCI (Frankrijk),
zijn voor 100%, direct of indirect, eigendom van de Emittent.

B.9

Winstprognose of
-raming

Niet van toepassing; het Prospectus bevat geen winstprognose of -raming.

B.10

Voorbehoud in de
afgifte van verklaring

Niet van toepassing; er zijn geen voorbehouden in de afgifte van verklaring van de
commissaris betreffende de historische financiële informatie inbegrepen in het
Prospectus.

B.12

Geselecteerde
Belangrijke Historische
Financiële Informatie /
negatieve wijziging van
betekenis

Belangrijke Historische Financiële Informatie Resultatenrekening
31.12.2013 en 31.12.2014
in miljoen EUR
Opbrengsten
Recurrente Operationele Cashflow (REBITDA)
Recurrente afwaarderingen, waardeverminderingen en
afschrijvingen
Recurrent Bedrijfsresultaat (REBIT)
Niet-recurrente items
Waardeverminderingen
Operationeel Resultaat (EBIT)
Netto financieel resultaat / (kosten)
Resultaat volgens de vermogensmutatiemethode
Winst / (Verlies) voor belasting
Belasting op het resultaat
Winst / (Verlies) van Voortgezette Activiteiten
Winst / (verlies) van stopgezette activiteiten
Winst / (Verlies) (EAT)

31.12.2013
1.278
90
(45)

31.12.2014
1.269
110
(44)

45
(9)
0
36
(15)
(4)
17
(7)
10
0
10

66
(10)
(2)
54
(10)
0
44
(12)
32
0
32

Belangrijke Financiële Informatie Balans 31.12.2013 en 31.12.2014
in miljoen EUR
Netto vaste activa (NFA)
Werkkapitaal behoefte (WCN)
Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen en andere
Achtergestelde schuld
Senior netto financiële schuld (NFD)
Passiva

31.12.2013
455
19
474
335
7
63
69
474

31.12.2014
465
24
489
354
11
66
58
489

Er heeft geen negatieve wijziging van betekenis plaatsgevonden in de vooruitzichten
van de Emittent en de Groep sinds 31 december 2014.

13

Afdeling B – Emittent
Er hebben geen belangrijke veranderingen in de financiële of handelspositie
plaatsgevonden sinds 31 december 2014.
B.13

Recente Gebeurtenissen
specifiek aan de
Emittent die van
bijzonder belang zijn
voor de evaluatie van de
solvabiliteit van de
Emittent

Op 10 maart 2015 hebben de Emittent en Vandemoortele Coordination Center NV een
EUR 200.000.000 revolving facility afgesloten (de “Revolving Facility”). De
Revolving Facility werd gebruikt om de bestaande EUR 300.000.000 term and
revolving facilities agreement van 3 juni 2010 te herfinancieren. De Revolving
Facility werd ook gebruikt om de overname in maart 2015 te financieren van LAG
(Lanterna-Agritech), marktleider in diepvries focaccia en brood op de Italiaanse
markt. Op 31 maart 2015 bedraagt de netto financiële schuld van de Groep (met
inbegrip van het bedrag opgenomen onder de Revolving Facility om de overname van
LAG te financieren en om algemene bedrijfsdoeleinden te financieren) EUR 170,1
miljoen.

B.14

Afhankelijkheid van
andere entiteiten binnen
de Groep

Als holdingmaatschappij van de Groep is de Emittent afhankelijk van de
bedrijfsactiviteiten van haar Dochtervennootschappen en de mogelijkheid van die
Dochtervennootschappen om kasstromen te genereren en uit te keren.

B.15

Voornaamste
activiteiten van de
Emittent

De Emittent treedt op als holdingmaatschappij van de Groep die voedingsproducten,
voornamelijk in het segment van verpakte eetbare oliën en vetten (Lipids) en
diepgevroren bakkerij producten (Bakery Products), produceert en verkoopt. De
Emittent treedt ook op als aankoopmakelaar voor grondstoffen en levert IT-, algemene
inkoop-, fiscale en juridische diensten aan de leden en joint ventures van de Groep.

B.16

Rechtstreekse of
onrechtstreekse controle
over de Emittent

De Emittent is een volledige Dochtervennootschap van Safinco NV, het
investeringsvehikel van de familiale aandeelhouders.

B.17

Rating toegewezen aan
de Emittent of de
Obligaties

Niet van toepassing; de Emittent en de Obligaties hebben geen rating en de Emittent
heeft geen plannen om een rating voor de Obligaties aan te vragen.

Afdeling C – Effecten
C.1

Beschrijving van type en
categorie van de
Obligaties en security
identification numbers

3,060% vastrentende obligaties met vervaldatum 10 juni 2022 uitgedrukt in euro (de
“Obligaties”).

C.2

Munteenheid van de
Obligaties

EUR

C.5

Beschrijving van de
beperking op de vrije
overdraagbaarheid van
de Obligaties

Onder voorbehoud van beperkingen in alle rechtsgebieden met betrekking tot de
aanbiedingen, verkopen of overdrachten van obligaties, zijn de Obligaties vrij
overdraagbaar overeenkomstig het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Beschrijving van de
rechten gehecht aan de
Obligaties, met inbegrip
van rangorde en van de
op deze rechten geldende
beperkingen

De Obligaties vormen rechtstreekse, senior, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en
(zonder afbreuk te doen aan de Negatieve Zekerheid) niet-gewaarborgde
verbintenissen van de Emittent en zullen onderling en te allen tijde in gelijke rang
(pari passu) staan en bekleden een gelijke rang met alle andere bestaande en
toekomstige niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent die niet-achtergesteld
zijn ten aanzien van de Obligaties, met uitzondering van de verbintenissen die
bevoorrecht kunnen zijn krachtens wetsbepalingen die dwingend en van algemene
toepassing zijn.

C.8

C.9

ISIN BE0002227933; Common Code 122911462.

Zie C.8 hierboven voor een beschrijving van de rechten gehecht aan de Obligaties,
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met inbegrip van rangorde en van de op deze rechten geldende beperkingen.
Interest

Elke Obligatie brengt interest op vanaf (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum (zie
hieronder) aan het tarief van 3,060% per jaar per Coupure (de “Interestvoet”).

Interest Betalingsdatum

10 juni in elk jaar te beginnen met 10 juni 2016 tot en met de Vervaldatum (elk een
“Interest Betalingsdatum”).

Vervaldatum

10 juni 2022

Terugbetaalbedrag op
Vervaldatum

De Obligaties zullen worden terugbetaald aan 100% van het nominaal bedrag.

Vervroegde
Terugbetaling



De Obligaties kunnen naar aanleiding van een Wanprestatie (zie hieronder)
vervroegd worden terugbetaald (aan 100% van het nominaal bedrag met daarbij
opgeteld alle opgelopen maar onbetaalde interest van deze Obligatie tot (maar niet
inbegrepen) de relevante Terugbetalingsdatum).



Obligaties kunnen naar keuze van de obligatiehouder aan het Put
Terugbetalingsbedrag (zie hieronder) voor de Vervaldatum worden terugbetaald in
geval zich een Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling (zie hieronder)
voordoet. Indien obligatiehouders kennisgevingen van gebruik van put optie
neerleggen voor minstens 85% van het totale bedrag in hoofdsom van de
uitstaande Obligaties, kunnen alle (maar niet sommige) Obligaties worden
terugbetaald (tegen het Put Terugbetalingsbedrag, zie hieronder) naar keuze van
de Emittent. Een gebeurtenis van vervroegde terugbetaling zal zich voordoen
indien er (i) een controlewijziging plaatsvindt ten aanzien van de Emittent
wanneer de Emittent geen rating heeft of (ii) een controlewijziging plaatsvindt
wanneer de Emittent een rating heeft en er een (gehele of gedeeltelijke)
ratingvermindering plaatsvindt naar aanleiding van die controlewijziging (elk een
“Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling”).

Put
Terugbetalingsbedrag

Het put terugbetalingsbedrag is een bedrag per Obligatie berekend door de
Berekeningsagent door de Terugbetalingsvoet te vermenigvuldigen met de Coupure
van deze Obligatie en, indien nodig, het resultaat af te ronden naar de dichtstbijzijnde
minimum sub-eenheid van de euro (waarbij de helft van dergelijke eenheid wordt
afgerond naar beneden), plus alle vervallen maar onbetaalde interest van deze
Obligatie tot de relevante terugbetalingsdatum (niet inbegrepen) (het “Put
Terugbetalingsbedrag”).
Het Put Terugbetalingsbedrag dat van toepassing is in het geval van een Gebeurtenis
van Vervroegde Terugbetaling zal het lagere bedrag zijn van (i) 101% of (ii) 100%
vermenigvuldigd met de exponentiële functie van T maal 0,74720148386%, dat zou
resulteren in een bruto actuarieel rendement voor de belegger tussen de Uitgiftedatum
en de dag van terugbetaling dat niet hoger is dan de interestvoet vermeerderd met
0,75 punten.
“Terugbetalingsvoet” betekent MIN (101%; 100% x Exp
0,74720148386%)), afgerond tot op het negende cijfer na de komma.

(T

x

“T” betekent de tijd, uitgedrukt in decimalen van een jaar, verlopen van (en
daaronder inbegrepen) de Uitgiftedatum tot de relevante terugbetalingsdatum
(inbegrepen).
“Exp” betekent de exponentiële functie, wat betekent de functie e x, waarbij e het
getal is (ongeveer 2,718) zodanig dat de functie ex gelijk is aan zijn eigen
afgeleide.
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“Berekeningsagent” betekent KBC Bank NV of enige andere toonaangevende
beleggings-, zaken- of commerciële bank zoals die van tijd tot tijd door de
Emittent kan worden aangeduid voor de berekening van het Put
Terugbetalingsbedrag.
Wanprestaties

Wanprestaties ten aanzien van de Obligaties omvatten: (i) niet-betaling van de
hoofdsom of de interest op de Obligaties, (ii) inbreuk van andere verbintenissen met
betrekking tot de Obligaties, de domiciliary, paying, calculation and listing agency
agreement tussen de Emittent en KBC Bank NV (de “Agency Agreement”) of de
clearing services agreement tussen de Emittent, KBC Bank NV en de Nationale Bank
van België (de “Clearingovereenkomst”), (iii) bepaalde gevallen van cross-default,
(iv) tenuitvoerleggingsprocedures, (v) uitwinning van een zekerheid, (vi) niet-voldaan
vonnis, (vii) insolventie, (viii) reorganisatie, (ix) liquidatie, (x) onwettigheid, en (xi)
stopzetting van notering van de Obligaties.

Rendement

Bruto actuarieel rendement: 2,762% (op jaarbasis)
Nettorendement: 2,005% (op jaarbasis)
Het rendement is berekend op basis van de uitgifte van de Obligaties op de
Uitgiftedatum, de Uitgifteprijs, de interestvoet van 3,060% per jaar en is gebaseerd op
de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden gehouden tot 10 juni 2022
wanneer hun hoofdsom voor 100% zal worden terugbetaald overeenkomstig de
Voorwaarden. Dit vormt geen indicatie voor toekomstig rendement indien de
Obligaties niet worden gehouden tot hun vervaldatum. Het nettorendement geeft een
aftrek weer van Belgische roerende voorheffing van 25%. (Beleggers dienen kennis te
nemen van Deel IX: “Belasting” van dit Prospectus voor meer informatie over
belasting in België.)

Vertegenwoordiger van
de obligatiehouders /
Vergadering van
obligatiehouders

De voorwaarden van de Obligaties bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van
vergaderingen van obligatiehouders voor het beraadslagen over aangelegenheden die
hen in algemene zin aanbelangen. Op grond van deze bepalingen is de stem van een
vastgestelde meerderheid bindend voor alle obligatiehouders, met inbegrip van
obligatiehouders die de betreffende vergadering niet hebben bijgewoond en
obligatiehouders die een van de meerderheid afwijkende stem hebben uitgebracht.

C.10

Derivatencomponent in
interestbetalingen

Niet van toepassing; de Obligaties hebben geen derivatencomponent in de
interestbetalingen.

C.11

Notering en toelating tot
de verhandeling

Er werd een aanvraag ingediend bij Euronext Brussels om de Obligaties te noteren op
de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Afdeling D – Risico’s
D.2

Voornaamste risico’s
verbonden aan de
Emittent

De Emittent meent dat de hieronder beschreven factoren de belangrijkste risico’s
weergeven die elk een invloed zouden kunnen hebben op haar activiteiten of
financiële toestand, en bijgevolg op haar vermogen om te voldoen aan de
verplichtingen onder de Obligaties. De onmogelijkheid van de Emittent om bedragen
te betalen met betrekking tot een Obligatie kan zich voordoen om andere redenen die
de Emittent niet beschouwt als belangrijke risico’s op basis van de op dit moment
beschikbare informatie of die zij nu niet kan voorzien. De volgorde waarin de risico’s
zijn opgesomd zegt niets over de waarschijnlijkheid van voordoen of van de omvang
van de gevolgen ervan.
Deze factoren omvatten onder andere de volgende risico’s:
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 De activiteiten van de Emittent zijn blootgesteld aan het risico van een daling van
de consumentenuitgaven in het licht van de algemene economische trends in de
belangrijkste geografische markten van de Emittent. Bijgevolg kunnen de
activiteiten van de Emittent blootgesteld worden aan een daling in de vraag naar
haar producten.
 De activiteiten van de Emittent zijn afhankelijk van grondstoffen en nutsbedrijven
en haar resultaten kunnen daarom negatief worden beïnvloed door prijsvolatiliteit
en beschikbaarheid van productiemiddelen.
 De kernmarkten van de Emittent zijn zeer competitief waardoor de Emittent
blootgesteld wordt aan de risico’s van verlies van belangrijke afnemers en druk op
de winstmarges. Gezien de Emittent een onderneming is die wordt gedreven door
consumenten, hangt zij ook af van haar vermogen om te anticiperen op wat de
consument wil en om producten aan te bieden die inspelen op de voorkeuren van
de consument. Het valt niet altijd te voorspellen hoe concurrenten zullen reageren
op een veranderende vraag en in welke mate zij hun productportfolio zullen
aanpassen.
 Gezien de Emittent een onderneming in de voedingssector is, kan de Emittent
negatief beïnvloed worden door de risico’s in verband met voedselveiligheid en
voedselbesmetting,
alsook
in
verband
met
voedselveiligheiden
gezondheidsregulering.
 De branding van de Emittent is afhankelijk van intellectuele eigendomsrechten en
is daarom blootgesteld aan de risico’s met betrekking tot effectieve bescherming
van zulke rechten.
 Gezien de Emittent een holdingmaatschappij is, is de mogelijkheid van de Emittent
om de Obligaties terug te betalen afhankelijk van de mogelijkheid van zijn
operationele Dochtervennootschappen om kasstromen te generen en uit te keren.
 Tijdens de normale bedrijfsvoering wordt de Emittent blootgesteld aan
liquiditeitsrisico, valutarisico, interestrisico en tegenpartijrisico.
 Veronderstellingen in verband met toekomstige kosten, rendement van investering,
interestvoeten en andere actuariële veranderingen hebben een belangrijke impact
op de financieringsvereisten van de Groep in verband met zijn pensioenschema’s
en bijgevolg kunnen de financieringsvereisten van de Groep in verband met die
pensioenschema’s veranderen en kunnen bijkomende bijdragen vereist zijn in de
toekomst.
D.3

Voornaamste risico’s
verbonden aan de
Obligaties

De Emittent meent dat de hieronder beschreven factoren de belangrijkste risico’s
weergeven met betrekking tot de Obligaties, die van wezenlijk belang zijn om de
risico’s in te schatten die aan de Obligaties verbonden zijn. De volgorde waarin de
risico’s zijn opgesomd zegt niets over de waarschijnlijkheid van voordoen of van de
omvang van de gevolgen ervan.
Deze factoren omvatten zonder beperking de volgende risico’s:
 Het is mogelijk dat de Emittent niet in staat is om de Obligaties terug te betalen.
Daarenboven kan de Emittent beslissen om haar schuldenlast te verhogen.
 De Obligaties zijn niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent die niet
genieten van enige garantie en structureel achtergesteld zijn aan de schuldeisers
van de Dochtervennootschappen. In het geval van vereffening, ontbinding,
reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure die de Emittent beïnvloedt,
kunnen de schuldeisers die genieten van garanties van de leden van de Groep hun
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vorderingen innen door betalingen van zo’n lid van de Groep volgens de garanties
of zekerheden door deze verstrekt, terwijl zo’n recht niet beschikbaar zal zijn voor
de obligatiehouders.
 De obligaties genieten niet van een achterstelling van vorderingen die toegekend
zijn door een schuldeiser van de Emittent. In geval van insolvabiliteit, liquidatie of
vereffening van de Emittent zullen de achtergestelde schuldeiser (met name
GIMV) van de Emittent, de senior schuldeisers (waaronder de Managers) en de
obligatiehouders pondspondsgewijze delen in hun respectievelijke uitstaande
verbintenissen tijdens de (eventuele) tenuitvoerlegging- of insolventieprocedure als
concurrerende schuldeisers. Nochtans, in zulke gevallen en indien er een tekort is
voor de senior schuldeisers, is de achtergestelde schuldeiser van de Emittent onder
diens achtergestelde kredietfaciliteit, met name GIMV, contractueel verplicht om
haar deel van de ontvangen opbrengsten enkel over te dragen aan de senior
schuldeisers (of de vereffenaar zal het pro rata deel van de achtergestelde
schuldeisers onder de achtergestelde faciliteit herverdelen onder de senior
schuldeisers) en niet aan andere schuldeisers (daaronder begrepen de
obligatiehouders).
 Er is geen garantie op een actieve markt voor de verhandeling van de Obligaties.
Als zich een markt ontwikkelt, zou het kunnen dat deze niet liquide is. Het zou
daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun Obligaties gemakkelijk of
tegen prijzen te verkopen die hen een opbrengst zal opleveren die vergelijkbaar is
met gelijkaardige beleggingen die een ontwikkelde secundaire markt hebben.
Daarenboven kan de marktwaarde van de Obligaties worden beïnvloed door de
kredietwaardigheid van de Emittent en een aantal bijkomende factoren. De
Emittent en de Obligaties hebben geen rating en de Emittent heeft ook geen
plannen om een rating aan te vragen voor zichzelf of voor de Obligaties. Daardoor
kan het moeilijker zijn om de koers van de Obligaties te bepalen.
 De Obligaties kunnen worden terugbetaald voor de vervaldatum en in geval van
een controlewijziging. In dergelijk geval zou het kunnen dat een belegger de
terugbetaling (indien aanwezig) niet opnieuw kan beleggen tegen een rendement
dat vergelijkbaar is met het rendement van de Obligaties.
 De Emittent, de Agent en de Managers zijn transacties aangegaan en kunnen verder
transacties aangaan die de belangen van de obligatiehouders negatief kunnen
beïnvloeden. Meer in het bijzonder heeft de Emittent een EUR 200 miljoen
revolving loan facility afgesloten met de Managers. De Emittent heeft ook
bilaterale kredietovereenkomsten afgesloten met een aantal van de Managers. De
schuldeisers onder de eerder genoemde kredietfaciliteiten genieten van bepaalde
garanties, zekerheden en voorrechten die de Obligatiehouders niet hebben.
Bovendien zal de opbrengst van de Obligaties gebruikt worden om een deel of alle
uitstaande schulden onder de bovengenoemde revolving loan facility af te lossen.
De Obligatiehouders dienen zich er ook van bewust te zijn dat de Managers of de
Agent, in hun hoedanigheid van schuldeisers van de Emittent of een verbonden
activiteit (of in enige andere hoedanigheid), geen enkele verplichting hebben om de
belangen van de Obligatiehouders te beschermen.
 Het Openbaar Aanbod kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken of
geannuleerd overeenkomstig de bepalingen van de Plaatsingsovereenkomst zoals
verder uiteengezet in Deel X.B. “Voorwaarden waaraan het Openbaar Aanbod is
onderworpen”. In dit geval zullen beleggers die de Uitgifteprijs voor de Obligaties
hebben betaald vóór de kennisgeving van de intrekking of annulering van het
Openbaar Aanbod, de volledige bedragen van de fondsen ontvangen die zij reeds
hadden betaald als Uitgifteprijs voor de Obligaties. Het is echter mogelijk dat
dergelijke beleggers niet de interest op dit bedrag ontvangen dat zij anders zouden
kunnen hebben verdiend indien ze niet de Uitgifteprijs voor de Obligaties hadden
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betaald.

Afdeling E – Aanbod

E.2b

Reden voor het aanbod
en aanwending van de
opbrengsten

E.3

Algemene
Voorwaarden van het
aanbod

De netto-opbrengst van het Openbaar Aanbod zal hoofdzakelijk worden aangewend
om het uitstaande bedrag onder de Revolving Facility (die werd gebruikt om de
overname van LAG te financieren en om algemene bedrijfsdoeleinden te financieren)
vervroegd af te lossen. Op de datum van dit Prospectus bedraagt het uitstaande bedrag
onder de Revolving Facility EUR 95.000.000. Daarenboven zal het resterende deel
van de netto-opbrengst van het Openbaar Aanbod – samen met de kasstromen van de
Emittent en de bestaande financiering – aangewend worden voor de verdere
financiering van de bedrijfsontwikkeling van de Emittent (met inbegrip van de
uitbreiding of optimalisatie van de productiecapaciteiten in Seneffe, Eeklo en Arras,
en de bouw van een nieuwe fabriek in Polen) alsook voor algemene
bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van de herfinanciering van bestaande schulden) en
de financiering van verdere overnames. Met dit Openbaar Aanbod wil de Emittent
haar afhankelijkheid van bankfinanciering verder afbouwen door een optimaal
algemeen evenwicht te bereiken tussen de bestaande bankfinanciering van de
Emittent en financiering via de schuldkapitaalmarkten, en de looptijd van haar
financiering verlengen.

Uitgiftedatum

10 juni 2015 (de “Uitgiftedatum”).

Uitgifteprijs

101,875% (de “Uitgifteprijs”).

Coupure

EUR 1.000 per Obligatie (de “Coupure”).

Aanbiedingsperiode

Van 22 mei 2015 tot 2 juni 2015 (onder voorbehoud van vervroegde afsluiting).

Joint Bookrunners en
Joint Lead Managers

KBC Bank NV en Belfius Bank NV.

Co-lead Managers

BNP Paribas Fortis NV, ING Bank NV, Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. (“Rabobank”) en Bank Degroof NV (samen met KBC Bank
NV en Belfius Bank NV, de “Managers”).

Betaalagent,
Domiciliëringsagent en
Noteringsagent

KBC Bank NV

Rechtsgebieden voor het
openbaar aanbod

België.

Voorwaarden die het
openbaar aanbod
beheersen

Het Openbaar Aanbod en de uitgifte van de Obligaties zijn onderworpen aan een
beperkt aantal voorwaarden die uiteengezet zijn in de plaatsingsovereenkomst, tussen
de Emittent en de Managers (de “Plaatsingsovereenkomst”) en dewelke onder
andere omvatten: (i) de juistheid van de verklaringen en waarborgen die door de
Emittent
in
de
Plaatsingsovereenkomst
worden
gegeven,
(ii)
de
Plaatsingsovereenkomst, de Clearingovereenkomst en de Agency Agreement werden
door alle partijen ondertekend voorafgaand aan de Uitgiftedatum, (iii) de toelating tot
de verhandeling van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels op of voorafgaand de Uitgiftedatum, (iv) dat er op de Uitgiftedatum geen
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negatieve wijziging van betekenis (zoals omschreven in de Plaatsingsovereenkomst)
heeft plaatsgevonden die een invloed heeft op de Emittent of de Groep en dat er geen
gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de verklaringen en waarborgen opgenomen in
de Plaatsingsovereenkomst op significante wijze onwaar of incorrect maakt op de
Uitgiftedatum alsof ze op die datum gegeven zouden zijn en dat de Emittent al haar
verplichtingen onder de Plaatsingsovereenkomst op of voorafgaand aan de
Uitgiftedatum heeft voldaan, (v) de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Emittent is samengekomen op 22 mei 2015 en heeft de
statutenwijzigingen goedgekeurd, zoals opgenomen in de agenda van de oproeping
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2015, en de Raad van Bestuur
van de Emittent heeft daarop alle vennootschapshandelingen en beslissingen die
werden genomen met betrekking tot het Openbaar Aanbod bekrachtigd, en (vi) ten
laatste op de Uitgiftedatum hebben de Managers de gebruikelijke bevestigingen
ontvangen met betrekking tot bepaalde juridische en financiële zaken die betrekking
hebben op de Emittent. De Managers kunnen elk (geheel of gedeeltelijk) verzaken
aan deze voorwaarden. Als de voorwaarden van het Openbaar Aanbod en de
daaropvolgende uitgifte van de Obligaties niet vervuld zijn op de Uitgiftedatum
(behoudens het verzaken door de Managers aan voorwaarden die niet zouden kunnen
worden vervuld) of als enige Manager een einde stelt aan de Plaatsingsovereenkomst
in één van de hiervoor vermelde omstandigheden, zullen de Obligaties niet worden
uitgegeven. De beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst door één van de
Managers, brengt niet de beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst voor de andere
Managers mee, maar er bestaat geen verplichting voor de niet-beëindigende Managers
om de Obligaties toegewezen aan de beëindigende Manager te plaatsen.
Cross Default

De Obligaties kunnen onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar worden verklaard
tegen hun nominale waarde samen met de vervallen interest (indien die er is) tot de
datum van de betaling indien:
(i)

op enig tijdstip, om het even welke schuld van de Emittent of enige van
haar Belangrijke Dochtervennootschappen (welke, ruim genomen, alle
Dochtervennootschappen omvat wiens totale activa (zoals aangepast,
naargelang het geval, om enige verwerving of desinvesteringen weer te
geven) 5% of meer uitmaken van de Emittent’s totale activa of
geconsolideerde EBITDA) niet wordt betaald op de vervaldag of,
naargelang het geval, na het verstrijken van enige toepasselijke
respijttermijn;

(ii)

zulke schuld verschuldigd wordt voor de vervaldag door een wanprestatie
(hoe dan ook beschreven), mits de toepasselijke stand-still periode is
verstreken en er geen afstand of vrijstelling van de wanprestatie is gebeurd;

(iii)

de Emittent of enige van zijn Belangrijke Dochtervennootschappen faalt het
bedrag verschuldigd onder enige huidige of toekomstige garantie voor enige
schuld te voldoen, of naargelang het geval, te betalen binnen de termijn van
respijt,

mits het totale bedrag van de relevante schuld en garantieverbintenis in verband met
één of meer van de gebeurtenissen vermeld hierboven in deze paragraaf die zich
hebben voorgedaan, gelijk is aan of meer is dan EUR 10.000.000 of het equivalent in
een andere munteenheid of andere munteenheden.
Negatieve Zekerheid

De Emittent zal voor de duur van de Obligaties: (i) geen hypotheek, zakelijk
zekerheidsrecht, pand, voorrecht, onherroepelijk mandaat tot vestiging van een
zakelijke zekerheid en enige andere gelijkaardige rechtsfiguur onder het recht van
enig rechtsgebied (“Zekerheid”) vestigen of laten bestaan met betrekking tot het
geheel of enig deel van haar huidige of toekomstige onderneming, activa of
inkomsten tot zekerheid van enige Relevante Schuld van de Emittent of van de
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Dochtervennootschap of enige garantie of schadeloosstelling in verband met enige
Relevante Schuld verstrekken; (ii) er voor zorgen dat geen Dochtervennootschap een
Zekerheid vestigt of laat bestaan met betrekking tot het geheel of enig deel van haar
huidige of toekomstige onderneming, activa of inkomsten tot zekerheid van enige
Relevante Schuld van de Emittent of van de Dochtervennootschap of enige garantie
of schadeloosstelling in verband met enige Relevante Schuld verstrekt; en (iii) geen
garantie of schadeloosstelling verstrekken en er voor zorgen dat geen
Dochtervennootschap (beoordeeld ten tijde van het ontstaan) een garantie of
schadeloosstelling verstrekt in verband met enige Relevante Schuld van de Emittent
of van de Dochtervennootschap;
tenzij, tegelijkertijd of voordien, de verbintenissen van de Emittent onder de
Obligaties op gelijke wijze daarmee zijn gewaarborgd door zulke Zekerheid
(daaronder begrepen, zonder beperking, met betrekking tot (i) de rang van zulke
Zekerheid en (ii) de voorwaarden die de verstrekking van bijkomende Zekerheden en
vrijgave van Zekerheid regelen) of genieten van een garantieverbintenis onder
substantieel dezelfde voorwaarden (daaronder begrepen voor alle duidelijkheid,
voorwaarden die de verstrekking van bijkomende garantieverbintenissen en de
vrijgave van zulke garantieverbintenissen regelen), naargelang het geval, of het
voordeel genieten van enige andere zekerheid of garantieverbintenis of andere
regeling zoals die wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van
obligatiehouders. De Emittent zal worden geacht te hebben voldaan aan zulke
verplichting om een Zekerheid of een garantieverbintenis onder substantieel dezelfde
voorwaarden te verstrekken, indien het voordeel van zulke Zekerheid of zulke
garantieverbintenis wordt verleend aan een agent, trustee of beheerder namens of voor
de obligatiehouders of door enige andere structuur die gebruikelijk is op de
kapitaalmarkten
(hetzij
door
middel
van
toetredingsovereenkomst,
garantieovereenkomst, akte of anders).
“Relevante Schuld” betekent elke schuld van de Emittent of enige
Dochtervennootschap in de vorm van, of vertegenwoordigd door, obligaties,
notes, schuldinstrumenten of andere effecten die genoteerd of verhandeld zijn of
kunnen worden op een beurs, over the counter, of enige andere effectenmarkt.
Toewijzing

Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door de particuliere beleggers bij de
Managers voor het einde van de Minimale Verkoopsperiode moeten worden aanvaard
wanneer de Obligaties worden toegewezen, met dien verstande dat in geval van
overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen
proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van
EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van
EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de Coupures van de Obligaties.
“Minimale Verkoopsperiode” betekent 22 mei 2015 om 17.30 uur (Brusselse
tijd).

E.4

Toepasselijk recht en
bevoegde rechtbank

De Agency Agreement en de Obligaties en alle niet-contractuele verbintenissen die
voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties zullen beheerst worden door, en
geïnterpreteerd worden in overeenstemming met, het Belgische recht. De
Rechtbanken van Brussel zullen de bevoegdheid hebben ten behoeve van elk geschil
dat voortvloeit uit of verband houdt met de Agency Agreement en de Obligaties.

Belangen van materieel
belang met betrekking
tot het Openbaar
Aanbod

De Emittent is betrokken in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke
transacties met de Managers of bepaalde verbonden vennootschappen van de
Managers en zij zouden tegenstrijdige belangen kunnen hebben die een negatieve
impact zouden kunnen hebben op de belangen van de obligatiehouders. Binnen het
kader van een normale handelsrelatie met haar banken, heeft de Emittent een
kredietovereenkomst aangegaan met de Managers of bepaalde verbonden
vennootschappen van de Managers. De kredietovereenkomst kan verschillende of
bijkomende voorwaarden of convenanten bevatten ten voordele van de kredietgevers
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Afdeling E – Aanbod
onder de kredietovereenkomst in vergelijking met de voorwaarden van de Obligaties.
Wanneer de Managers optreden als kredietgevers hebben zij geen verplichting om de
belangen van de obligatiehouders in aanmerking te nemen.

E.7

Geschatte kosten
aangerekend aan de
belegger door de
Emittent

De particuliere beleggers zullen een plaatsingsvergoeding van 1,875% dragen,
inbegrepen in de Uitgifteprijs. Gekwalificeerde beleggers zullen een vergoeding van
1,875% dragen, verminderd met een korting gebaseerd op, onder andere, (i) de
evolutie van de kredietwaardigheid van de Emittent (credit spread), (ii) de evolutie
van de interestvoeten, (iii) het succes (of gebrek aan succes) van de plaatsing van de
Obligaties, en (iv) het aantal Obligaties gekocht door een belegger, elk zoals bepaald
door elke Joint Lead Manager naar zijn eigen inzicht. De plaatsingsvergoeding
betaald door gekwalificeerde beleggers zal tussen 0 en 1,875% bedragen.

22

II.

RISICOFACTOREN

Hieronder volgt een beschrijving van de risicofactoren die belangrijk zijn ten aanzien van de Obligaties en de
financiële toestand van de Emittent en die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de Emittent
om te voldoen aan haar verplichtingen van terugbetaling onder de Obligaties, die potentiële beleggers
zorgvuldig moeten overwegen alvorens te beslissen om de Obligaties aan te kopen. De volgorde waarin de
risico’s zijn opgesomd zegt niets over de waarschijnlijkheid van voordoen of van de omvang van hun
commerciële gevolgen. Het is mogelijk dat de volgende risicofactoren niet de enige risico's en onzekerheden zijn
waaraan de Emittent wordt blootgesteld. Bijkomende risico's en onzekerheden die op dit moment niet bekend
zijn, of waarvan het management op dit moment gelooft dat zij niet belangrijk zijn, kunnen ook een invloed
hebben op de Emittent en op een belegging in de Obligaties. Potentiële beleggers moeten alle informatie, die
wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen in dit Prospectus, lezen en overwegen en moeten hun eigen
onafhankelijke evaluaties maken van alle risicofactoren en overleggen met hun eigen professionele adviseurs,
indien zij dit nodig achten. Begrippen met hoofdletter gedefinieerd in "Voorwaarden van de Obligaties"
hieronder hebben hier dezelfde betekenis.
A.

Risico’s verbonden aan de Emittent

1.

Risico’s verbonden aan huidige macro-economische trends
De Groep is blootgesteld aan het risico van een daling van de consumentenbestedingen in het licht van
de algemene economische trends in de belangrijkste geografische markten van de Groep. Het huidige
sombere macro-economische klimaat in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, de hoge
werkloosheid in sommige ontwikkelde markten en de potentieel negatieve effecten van
bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van de consument in dergelijke markten, zou een negatieve
druk kunnen creëren op de evolutie van de omzet van de Groep, op het vermogen van de Groep om de
prijzen voor haar producten te verhogen of te behouden en op de groeistrategie van de Groep.
Zicht op de markt- en economische ontwikkelingen op korte tot middellange termijn blijft beperkt. De
Groep kan niet uitsluiten dat deze negatieve trend zich voortzet of dat verdere negatieve gebeurtenissen
zich voordoen in de context van de wereldeconomie. Als gevolg hiervan kan de Groep blootgesteld
worden aan een daling van de vraag naar haar producten of zou zij er niet kunnen in slagen om haar
productmix verder te verbeteren, wat in combinatie met een concurrerende omgeving en de volatiliteit
van de grondstofprijzen, zou kunnen leiden tot overcapaciteit en dalende marges. Deze factoren, als ze
bewaarheid worden, zouden een negatief effect kunnen hebben op de activiteiten en de financiële
resultaten van de Groep.
Problemen in de eurozone met betrekking tot de algehele stabiliteit van de Europese Unie en de
geschiktheid van één gemeenschappelijke munt om adequaat om te gaan met overheidsschulden in de
afzonderlijke landen van de eurozone zouden kunnen leiden tot het vertrek van een of meer landen uit
de Europese Unie en de herinvoering van individuele valuta's in deze landen, of, erger nog, tot de
mogelijke volledige ontbinding van de euro. In elk geval, zou dit kunnen leiden tot de redenominatie
van alle of een deel van de financiële schulden en commerciële afspraken van de Groep, wat een
nadelig effect zou kunnen hebben op de liquiditeit en financiële toestand van de Groep. Bovendien zou
een redenominatie waarschijnlijk gepaard gaan met een aanzienlijke economische ontwrichting, met
name binnen de landen van de eurozone en hun belangrijkste handelspartners, die allemaal de
belangrijkste geografische markten van de Groep zijn, die op haar beurt een negatief effect zou kunnen
hebben op de vraag naar producten van de Groep en dus op de omzet en kasstromen van de Groep.
Daarnaast zou onrust in Oost-Europa (in het bijzonder het conflict in Oekraïne) een negatief effect
kunnen hebben op het macro-economisch klimaat in de belangrijkste geografische markten van de
Groep. Dergelijke onrust, als het verder escaleert, zou een negatief effect kunnen hebben op de
activiteiten en de financiële resultaten van de Groep.
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2.

Markt- en Strategische Risico’s

(a)

Risico’s verbonden aan de beschikbaarheid en fluctuaties in de kosten van grondstoffen en energie
De resultaten van de Groep kunnen nadelig worden beïnvloed door de stijging van de prijzen, evenals
een tekort aan grondstoffen, met inbegrip van, onder andere, meel, boter, suiker, chocolade,
verpakkingsmateriaal (plastic en karton), evenals geraffineerde (plantaardige) oliën en vetten.
Grondstofkosten zijn onderhevig aan verschillende factoren die buiten de controle van de Groep vallen
zoals de volatiliteit van de marktprijs, valutaschommelingen, veranderingen in landbouwprogramma’s
van de overheid, de oogst- en de weersomstandigheden, plantenziekten, gewasopbrengsten, alternatieve
gewassen, prijzen in van grondstoffen afgeleide instrumenten, bijproductwaarden, benutting van
grondstoffen in bio-brandstoffen en steeds toenemende vraag naar grondstoffen door opkomende
markten zoals China. Dit kan leiden tot onverwachte stijgingen van de grondstofprijzen en
verpakkingskosten. De prijzen van veel grondstoffen hebben onlangs recordhoogten bereikt en
grondstoffenmarkten hebben in de afgelopen zes jaar een ongekende volatiliteit gekend. Door
concurrentiedruk zou het kunnen dat de Groep er niet in slaagt om kostenstijgingen geheel of
gedeeltelijk door te rekenen aan klanten zonder verminderd volume, omzet en bedrijfsresultaat te
lijden.
De Groep is ook afhankelijk van nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, benzine en diesel, om haar
activiteiten uit te oefenen en haar producten te leveren, waarvan de opslag en productie (met inbegrip
van ovens en diepvriezers) bijzonder energie-intensief is. Substantiële toekomstige stijgingen van de
prijzen voor, of een tekort aan, deze nutsvoorzieningen zouden de financiële positie en de kasstromen
van de Groep nadelig kunnen beïnvloeden. In België bijvoorbeeld zou door het stilliggen van
verscheidene kernreactoren de levering van elektriciteit kunnen worden aangetast en zelfs onderbroken.
Dergelijke tekorten van de levering van elektriciteit kunnen de prijs voor elektriciteit verder verhogen
of zelfs leiden tot een tekort aan elektriciteit wat de activiteiten van de Groep nadelig zou kunnen
beïnvloeden.
Gelet op de discrepantie tussen de periodieke prijsherzieningen van de Groep met haar klanten en de
meer volatiele bewegingen van grondstof- en energieprijzen, kunnen prijsstijgingen op korte termijn
niet onmiddellijk worden doorgerekend aan de klanten van de Groep. Door de onderhandelingspositie
van een aantal belangrijke klanten, zoals grote retail distributieketens, kunnen deze prijsstijgingen in
bepaalde gevallen ook niet geheel of gedeeltelijk worden doorgerekend als onderdeel van de periodieke
prijsherziening. Dit wordt verergerd door het geconcentreerde karakter van de detailhandel markt waarbij de drie top retailers de helft of meer van het marktaandeel beheersen in Frankrijk, Duitsland,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België. De Groep probeert de effecten te beperken van de
onevenredige onderhandelingsmacht van haar grootste klanten door te investeren in productinnovatie
en service model efficiëntie, waardoor de Groep de impact van de schommelingen van de
grondstofprijzen op de financiële resultaten van de Groep kan beperken. Bovendien, om haar
blootstelling aan prijsschommelingen van grondstoffen te minimaliseren, beheert de Groep actief haar
grondstoffenposities binnen welbepaalde grenzen en beperkingen, onder meer door het aangaan van
termijncontracten. Het zou echter kunnen dat al deze maatregelen niet volstaan om de stijging van de
grondstofprijzen en energiekosten op de langere termijn te compenseren, en de termijncontracten
kunnen er soms toe leiden dat de Groep hogere prijzen betaalt voor grondstoffen dan die welke
beschikbaar zijn in de spotmarkten.
De vooruitzichten voor voedselgrondstofprijzen blijven volatiel en zullen naar verwachting zo blijven
in de nabije toekomst, vooral als gevolg van de groeiende vraag vanuit opkomende markten en hogere
energiekosten, wat op sommige momenten zou kunnen leiden tot schaarste aan grondstoffen.

(b)

Risico’s verbonden aan leveranciers
De top 5 van de leveranciers van de Groep vertegenwoordigen 52,7% (EUR 369 miljoen) van de
aankoopkosten van de Groep. Het verlies van een belangrijke leverancier als gevolg van de huidige
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economische omstandigheden of als gevolg van de diversificatie door dergelijke leverancier van zijn
assortiment, arbeidsvraagstukken, beschikbaarheid van grondstoffen en kwaliteitsproblemen bij de
leverancier, beschikbaar vervoer en de daaraan verbonden kosten en andere factoren gerelateerd aan de
leveranciers, zijn buiten de controle van de Groep en zouden een negatieve invloed kunnen hebben op
de activiteiten en de financiële toestand van de Groep.
Op dezelfde manier kunnen invoerrechten en andere belastingen op ingevoerde goederen,
handelssancties tegen bepaalde landen, import- of exportbeperkingen van bepaalde producten of
goederen die bepaalde grondstoffen bevatten en andere factoren met betrekking tot de buitenlandse
handel, een negatieve invloed hebben op de activiteiten en de financiële toestand van de Groep.
(c)

Risico’s verbonden aan belangrijke klanten
De Bakery Products en Lipids activiteiten van de Groep (zoals beschreven in Deel V “Beschrijving van
de Emittent”) zijn voornamelijk business-to-business activiteiten waarbij producten worden verkocht in
verschillende distributiekanalen, zoals grote winkelketens, supermarktketens, ambachtelijke bakkers,
tankstations, quick service restaurants, foodservice bedrijven, on-the-go winkels, scholen, restaurants,
hotels en koffiehuizen. De top 5 van de klanten van de Groep vertegenwoordigen 16,3% (EUR 207
miljoen) van de omzet van de Groep. Over het algemeen is het retail distributiekanaal, dat
respectievelijk ongeveer 39% en 58% vertegenwoordigt van de Lipids en Bakery Products business
lines, in toenemende mate geconcentreerd geworden met drie topretailers die de helft of meer
controleren van het marktaandeel in Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
België, wat resulteert in een groeiende onderhandelingsmacht van grote retailers. Een verdere
concentratie zou een negatieve invloed kunnen hebben op de winstmarges van de Groep aangezien
grotere klanten gunstiger voorwaarden zouden kunnen zoeken voor hun aankopen van producten van
de Groep of zou kunnen leiden tot het verhogen van de handelsuitgaven.
De financiële prestaties van de Groep kunnen verder negatief worden beïnvloed als retailers slecht
zouden presteren of de voorkeur zouden geven aan producten van concurrenten.
Tenslotte zou het verlies van een grote klant een impact hebben op de omzet van de Groep. De vijf
grootste klanten in elk van de Bakery Products en Lipids business lines zijn goed voor respectievelijk
ongeveer 25% en 17% van de omzet van deze business lines.

(d)

Risico’s verbonden aan het vermogen om te anticiperen op de voorkeuren van de consumenten
Het succes van de Groep hangt gedeeltelijk af van haar vermogen om te anticiperen op de smaak en de
voedingsgewoonten van consumenten en om producten aan te bieden die inspelen op hun voorkeuren.
Veranderende dieettrends en de grotere nadruk op gezondheid en welzijn onder consumenten
betekenen zowel kansen als risico's voor de Groep. Indien de Groep er niet in zou slagen om deze
veranderingen te identificeren en erop te anticiperen of te reageren, zou dit kunnen leiden tot een
verminderde vraag naar de producten van de Groep. Terwijl de diepvries Bakery Products business een
groeiende markt is, is de algemene trend in margarines en vetten dat de consumptie in de EU-28 op zijn
best stabiel blijft of zelfs licht zal dalen.
Daarenboven hangt het succes van de Groep ook tot op zekere hoogte af van haar vermogen om haar
productportfolio te verbeteren door het toevoegen van nieuwe producten in de snel groeiende en
winstgevende categorieën, evenals het verhogen van het marktaandeel in haar bestaande
productcategorieën. In dit verband is het belangrijk om tijdig en correct veranderende
consumentenvoorkeuren te identificeren. Anticiperen op trends en voorkeuren van de consument
vereist onderzoek en ontwikkeling en marketinginitiatieven. Als de nieuwe producten van de Groep
niet aan de voorkeuren van de consument voldoen, dan zal het rendement op haar investeringen minder
zijn dan verwacht en zou het kunnen dat haar strategie om de netto-omzet en winst te verhogen niet
succesvol is. Ook is het niet altijd voorspelbaar hoe de concurrentie zal reageren op veranderende eisen
en in hoeverre zij hun productportfolio zullen veranderen.
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(e)

Risico’s verbonden aan competitieve markten
De belangrijkste markten van de Groep zijn zeer competitief. De competitieve omgeving vloeit voort
uit de rivaliteit tussen de bestaande marktspelers, maar ook uit de onderhandelingsmacht van
leveranciers en klanten, alsmede uit de mogelijkheid van nieuwkomers in deze markten of van
vervangende producten in de huidige productportfolio. De Groep is blootgesteld aan de risico's van het
verlies van een belangrijke klant en van de druk op de winstmarges. Daarenboven is de Lipids markt
vrij geconsolideerd met een hevige prijsconcurrentie. Concurrentiedruk kan het vermogen van de
Groep beperken om de prijzen te verhogen, onder meer naar aanleiding van de stijging van
grondstoffen-, energie-, arbeids- en andere kosten, of het vermogen van de Groep beperken om haar
versterkingsstrategie in haar bestaande markten te realiseren.
Indien de Groep er niet in slaagt om de kosten en service levels ten minste op gelijke voet te houden
met haar belangrijkste concurrenten en om zich te onderscheiden van die concurrenten (in termen van
assortiment, prijs of kwaliteit, klantenservice, naamsbekendheid, loyaliteit of de toegang tot de
detailhandel) zou dit kunnen leiden tot erosie van het marktaandeel of tot klanten van de Groep die
producten van de Groep vervangen door alternatieven aangeboden door concurrenten. De Groep
verwacht geconfronteerd te blijven worden met sterke concurrentie in haar kernmarkten en verwacht
dat bestaande of nieuwe concurrenten hun productlijnen kunnen verbreden en hun geografische
reikwijdte kunnen uitbreiden, of besluiten om naar beneden te integreren in de markten van de groep
(met name in Lipids).
Continue O&O investeringen gericht op product- en procesverbeteringen, IT-investeringen om
bedrijfsvereisten te ondersteunen en kostenefficiëntie te bereiken en continue inspanningen ter
verbetering van kanaal/klant/productmix en ter vermindering van variabele installatie- en logistieke
kosten om te compenseren voor de inflatie, evenals een strikte controle van de vermindering van vaste
kosten en overhead en structurele kosten zijn geen garantie voor het behoud van de leidende positie van
de Groep in haar kernmarkten in de toekomst.

(f)

Risico’s verbonden aan de strategie van de Groep
De Groep richt zich op het realiseren van duurzame en winstgevende groei door middel van een
combinatie van organische kwalitatieve groei (door verbetering van de kanaal/klant/productmix) en
verbetering van de interne processen en de productie en logistieke ‘footprints’.
In januari 2015 kondigde de Groep de overname aan van LAG (Lanterna-Agritech), de marktleider in
diepgevroren focaccia en brood in Italië, van het management van LAG en de private equity fondsen
Yarpa en LBO France. Met deze overname wil de Groep haar bakery products activiteiten in Italië
versterken en het assortiment uitbreiden met typisch Italiaanse producten zoals focaccia en ciabatta. De
overname werd afgesloten in maart 2015. Hoewel de primaire focus ligt op organische groei en interne
efficiëntieverbeteringen, sluit de Groep verdere overnames niet uit. Zoals bij elke overname, bestaat het
risico dat de bedrijfsculturen niet zullen overeenkomen, dat de verwachte synergie zich niet volledig of
helemaal niet zal materialiseren, dat herstructureringen duurder zullen blijken te zijn dan aanvankelijk
verwacht, dat de overgenomen ondernemingen moeilijker te integreren zullen zijn dan voorzien, dat de
integratie van de activa onverwachte moeilijkheden zal ondervinden of dat de verworven activiteiten
zich niet zullen ontwikkelen zoals verwacht. Er kunnen daarom geen garanties worden gegeven dat alle
verwachte voordelen of synergieën van mogelijke overnames zullen uitkomen. Bovendien, naarmate de
Groep verder groeit door overnames, bestaat één van de belangrijkste uitdagingen uit de integratie van
de bestuurlijke, operationele en financiële systemen. Indien de Groep er niet in slaagt om deze
uitdagingen aan te pakken, kan dit een nadelig effect hebben op haar activiteiten, financiële toestand
en/of bedrijfsresultaten.
Ongunstige marktomstandigheden, hetzij door moeilijke macroeconomische omstandigheden of door
een intensievere concurrentie, kan een negatieve invloed hebben op de realisatie van de strategische
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verbetering van de kanaal/klant/productmix. Ze kunnen de Groep ook dwingen om een groter dan
verwachte deel van de interne efficiëntie-verbeteringen/-besparingen toe te geven aan de klanten.
3.

Operationele Risico’s

(a)

Risico’s verbonden aan de productie- en operationele kosten
Het toekomstig succes en de winstgroei van de Groep zijn mede afhankelijk van haar vermogen om
haar producten te produceren, te adverteren en te verkopen op een kostenefficiënte manier, ook met
betrekking tot de arbeidskosten. De Groep investeert daarom voortdurend in haar activiteiten om haar
productie-installaties te verbeteren en de operationele kosten te verlagen. Indien de Groep er niet in zou
slagen om de overwogen kostenbesparingen en efficiëntie te bereiken, zou dit een nadelig effect
kunnen hebben op de winstgevendheid van de Groep en op haar vermogen om haar financiële
doelstellingen te bereiken.

(b)

Risico’s verbonden aan het senior management
De Groep is afhankelijk van haar senior managementteam, dat een uitgebreide operationele ervaring en
kennis van de sector bezit, om haar strategie te bepalen en haar activiteiten te besturen. Haar
activiteiten en winstgevendheid zou kunnen worden verstoord als het de diensten van leden van haar
senior managementteam zou verliezen.

(c)

Risico’s verbonden aan het personeel
De Groep is blootgesteld aan risico’s in verband met het mogelijke verlies van of onvermogen om
bekwaam en gemotiveerd personeel op sleutelposities aan te trekken. De implementatie van de
strategische bedrijfsplannen van de Groep zou kunnen worden ondermijnd wanneer zij er niet in slaagt
om belangrijk personeel aan te trekken of te behouden of door het onverwachte verlies van senior
medewerkers. Het is niet zeker dat de Groep in staat is om of haar belangrijke medewerkers aan te
trekken en te behouden en hen succesvol te beheren.
Een tekort aan gekwalificeerde mensen zou de Groep er toe kunnen dwingen om de lonen of andere
voordelen te verhogen om concurrerend te zijn bij het aannemen of behouden van belangrijke
medewerkers. Het is niet zeker dat hogere loonkosten kunnen worden gecompenseerd door de
inspanningen om de winstgevendheid van de Groep in andere werkterreinen te verhogen.
Het succes van de Groep hangt verder af van het onderhouden van goede relaties met haar personeel.
Productie van de Groep kan beïnvloed worden door werkonderbrekingen of vertragingen als gevolg
van geschillen met de vakbonden. Dergelijke verstoringen zouden de relaties van de Groep met
leveranciers en klanten onder druk kunnen zetten en kan blijvende gevolgen hebben op de activiteiten
van de Groep.
De activiteiten van de Groep zijn verder blootgesteld aan het wangedrag, nalatigheid of fraude van
werknemers, die kan leiden tot sancties en ernstige reputatieschade of financiële schade, of schade aan
de producten of activa. Het is niet altijd mogelijk om wangedrag van medewerkers af te houden en het
is mogelijk dat de door de Groep opgezette interne controlesystemen niet altijd doeltreffend zijn.

(d)

Risico’s verbonden aan onderbrekingen of defecten in de productie-, opslag- en distributie-installaties,
de transportinfrastructuur of vervoermiddelen van de Groep
De activiteiten van de Groep hangen sterk af van productie-, opslag- en distributie-installaties en
transportdiensten om een soepele werking te garanderen. De productie-, opslag- en distributieinstallaties, evenals de transportinfrastructuur en vervoermiddelen die de Groep gebruikt kunnen geheel
of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, worden stilgelegd als gevolg van een aantal omstandigheden,
zoals slechte weersomstandigheden, natuurrampen, milieusanering, apparatuur- of machinedefecten,
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stakingen, uitsluitingen of andere gebeurtenissen. Schade aan een van deze installaties, enige
significante of langdurige onderbreking bij deze installaties of het onvermogen om producten te
vervoeren naar of van deze installaties om welke reden ook zou een knelpunt in de stroom van de
bedrijfsvoering van de Groep kunnen doen ontstaan en invloed hebben op het vermogen van de Groep
om haar klanten te bedienen. Als de Groep dergelijke storingen of onderbrekingen ervaart en niet in
staat is om ze snel te identificeren en op te lossen, zou de reputatie, activiteiten, financiële toestand
en/of operationele resultaten van de Groep negatief beïnvloed kunnen worden en bestaat het risico dat
de Groep ten gevolge daarvan klanten verliest.
(e)

Risico’s verbonden aan onderbrekingen of defecten in de IT-systemen van de Groep
Defecten in belangrijke IT-systemen kunnen een negatieve impact hebben op de activiteiten van de
Groep. De Groep is in toenemende mate afhankelijk van belangrijke software-applicaties in verband
met haar toeleveringsketen en customer fulfilment processen (bijvoorbeeld elektronische
gegevensuitwisseling met klanten) en voor het uitvoeren van haar activiteiten in het algemeen, onder
meer voor het toezicht houden op de financiële positie van de Groep en de dagelijkse kasstromen. Een
defect van de belangrijkste software-applicaties of communicatienetwerken kan de dagdagelijkse
besluitvorming, productieprocessen en de levering van producten vertragen of anderszins materiële
financiële verliezen voor de Groep veroorzaken. De Groep heeft haar IT-systemen voornamelijk
uitbesteed aan een externe derde partij wat de Groep blootstelt aan tekortkomingen van deze derde
partij om de belangrijke software-applicaties of communicatienetwerken te bedienen, alsook aan een
overschrijding van de kosten van een dergelijke derde dienstverlener. Het zou kunnen dat
bedrijfscontinuïteitsplannen, en andere veiligheidsmaatregelen, ingevoerd door de Groep om defecten
van de IT-systemen te voorkomen en de negatieve gevolgen daarvan te beperken, niet doeltreffend zijn.

(f)

Risico’s verbonden aan de voedselveiligheid en -verontreiniging
Operationele risico’s waarmee de Groep geconfronteerd wordt omvatten risico’s van onvrijwillige of
kwaadwillige besmetting van producten, algemene voedselschandalen, voedselbederf, evoluerende
voedings- en gezondheidsgerelateerde bezorgdheden, productaansprakelijkheidsvorderingen ingesteld
door de consument, de beschikbaarheid en de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering en de
potentiële kosten en verstoring van het terugroepen van producten. De risico’s van
voedselverontreiniging en -bederf bestaan in elke fase van de productiecyclus: vanaf de aankoop en
levering van grondstoffen tot de productie-, verpakkings-, transport-, opslag- en leveringsprocessen.
Werkelijke of vermeende gezondheidsrisico’s verbonden aan producten of zelfs producten van
concurrenten van de Groep kunnen ertoe leiden dat klanten het vertrouwen in de veiligheid en kwaliteit
van de producten van de Groep verliezen, hun vraag verminderen, vorderingen instellen of meedoen
aan collectieve vorderingen, en kunnen uiteindelijk een materieel nadelig effect hebben op de
activiteiten van de Groep en haar financiële toestand. Bovendien kan elke werkelijke of vermeende
schending van de voedselveiligheidsvoorschriften de Groep blootstellen aan collectieve vorderingen in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip, in België, van de wet van 1 september
2014). Het zou kunnen dat de kwaliteitszorgsystemen van de Groep niet volledig doeltreffend zijn in
het verminderen van alle risico's met betrekking tot de voedselveiligheid.
Bovendien zou het kunnen dat vorderingen of aansprakelijkheden van dit type niet worden gedekt door
de verzekering van de Groep of door enig recht van schadevergoeding of bijdrage die de Groep zou
kunnen hebben tegen anderen. Er kan geen garantie worden gegeven dat de Groep geen vorderingen of
aansprakelijkheden zal oplopen waarvoor de Groep niet verzekerd is of die het bedrag van de
verzekering overschrijden, wat resulteert in aanzienlijke uitgaven die een belangrijke negatieve impact
zouden kunnen hebben op de resultaten en de financiële toestand van de Groep.

(g)

Natuurrampen en geopolitieke gebeurtenissen
Natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen, overstromingen, brand, stroomuitval en het daarmee
samenhangende uitvallen van watervoorziening, telecommunicatie- en IT-systeemstoringen en
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geopolitieke gebeurtenissen, zoals politieke instabiliteit, militaire conflicten en onzekerheden als
gevolg van terreuraanslagen, in een land waar de Groep actief is of de leveranciers van de Groep zijn
gebaseerd, zou de zakelijke en operationele resultaten van de Groep nadelig kunnen beïnvloeden.
Hoewel de belangrijkste sites van de Groep maar beperkt zijn blootgesteld aan bovengenoemde grote
natuurlijke gevaren, zijn sommige van haar productie- en opslagfaciliteiten, zoals meelsilo's en
warmte-ovens, gevoelig voor explosie- en brandrisico’s en kan niet worden uitgesloten dat een
dergelijk gebeurtenis zich ooit zou voordoen.
(h)

Verzekering en risicodekking
In elk land waar de Groep actief is, zijn haar activiteiten en activa onderworpen aan verschillende
niveaus van risico en onzekerheid. De Groep verzekert haar activiteiten en activa in elk land op een
manier die zij geschikt acht voor een groep van haar omvang en activiteiten, op basis van een analyse
van de verbonden risico’s en kosten. Sommige soorten risico’s, zoals de verliezen ten gevolge van
oorlogen, terroristische aanslagen of natuurrampen, zijn over het algemeen uitgesloten van
verzekeringspolissen die standaard zijn in de sector van de Groep en zijn niet verzekerd omdat ze ofwel
onverzekerbaar of onbetaalbaar zijn. De kosten van een aantal verzekeringspolissen van de Groep
zouden in de toekomst kunnen toenemen, omdat verzekeringsmarkten momenteel tamelijk zwakke
markten zijn. Als de Groep een aanzienlijk verlies of aansprakelijkheid zou oplopen waarvoor zij niet
volledig verzekerd is of als zou blijken dat haar verzekeraars insolvabel zijn, zou dit een belangrijke
negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten en de financiële toestand van de Groep.

(i)

Goedkeuringen, labels, licenties, vergunningen en certificaten
Diverse goedkeuringen, labels, licenties, vergunningen en certificaten met betrekking tot de kwaliteit,
de voorwaarden en de kenmerken van de producten van de Groep, de productiestandaard, milieuinspanningen en inspanningen van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden vereist door de
klanten van de Groep of zijn nodig om haar activiteiten uit te oefenen en installaties te bedienen. Het
zou kunnen dat de Groep deze goedkeuringen, labels, licenties, vergunningen en certificaten moet
vernieuwen of nieuwe goedkeuringen, labels, licenties, vergunningen en certificaten moet bekomen. De
Groep kan niet garanderen dat in de toekomst de bevoegde instanties, klanten en organisaties deze
vereiste goedkeuringen, labels, licenties, vergunningen of certificaten (tijdig) zullen afleveren of
vernieuwen. Indien de Groep er niet in slaagt om de vereiste goedkeuringen, labels, licenties,
vergunningen en certificaten te vernieuwen, te behouden of te bekomen, kan dit de omzet van de Groep
doen verminderen, klanten of potentiële klanten doen weggaan, haar activiteiten doen onderbreken of
de invoering van eventuele capaciteitsuitbreiding of andere nieuwe projecten doen vertragen of
voorkomen, en kan dit een nadelig effect hebben op de activiteiten, de financiële toestand en/of de
operationele resultaten van de Groep.

4.

Juridische Risico’s

(a)

Risico's verbonden aan een doeltreffende bescherming van handelsmerken, octrooien, domeinnamen en
andere intellectuele eigendomsrechten
Een belangrijk deel van de inkomsten van de Groep komt voort uit de verkoop van producten onder
eigen merken, zowel voor de retailmarkten als voor de professionele markten. Het behoud van de
reputatie van de merken van de Groep is essentieel om klanten aan te trekken en te behouden en is van
cruciaal belang voor het toekomstig success. In België en Luxemburg verkoopt de Groep ook
margarines onder het merk Alpro en gebruikt zij de Alpro geregistreerde handelsmerken onder een
langetermijn licentieovereenkomst met Alpro (White Wave Group - Dean Foods, VS).
De belangrijkste handelsmerken van de Groep, waaronder de Vandemoortele, Vitelma, Fama, Belolive,
Roda, Diamant, Gouda’s Glorie, Panavi, Croustifrance, Gold Cup en Banquet d’Or merknamen, zijn
geregistreerd in de landen waarin deze handelsmerken worden gebruikt. Het zou kunnen dat de
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handelingen van de Groep om haar handelsmerken vast te stellen, te beschermen en te vernieuwen niet
volstaan om imitatie door anderen van producten van de Groep te voorkomen of om te voorkomen dat
anderen proberen om de verkoop van producten van de Groep tegen te houden omdat zij in strijd
zouden zijn met octrooien, handelsmerken en eigendomsrechten van concurrenten. Indien een
concurrent inbreuk zou maken op handelsmerken van de Groep, zal de handhaving van de rechten van
de Groep waarschijnlijk kostelijk zijn en zal dit middelen opslorpen die anders zouden worden gebruikt
om de activiteiten van de Groep uit te voeren en te ontwikkelen. De Groep verkoopt bepaalde
margarines onder het merk Alpro krachtens een 25-jarige overeenkomst, waarvan er nog 19 jaar
overblijven. Als deze langetermijn Alpro handelsmerk licentieovereenkomst zou worden beëindigd
voor de einddatum ervan, zou de Groep niet meer in staat zijn om bepaalde margarines onder het merk
Alpro te verkopen.
Als de Groep niet in staat zou zijn om haar intellectuele eigendomsrechten tegen inbreuk of misbruik te
beschermen, zou dit de financiële resultaten en de groei negatief kunnen beïnvloeden.
(b)

Risico’s verbonden aan de naleving van milieu-, voedselveiligheids- en andere voorschriften
Verspreid over verschillende Europese landen zijn de activiteiten van de Groep onderworpen aan
uitgebreide regelgeving in elk land waarin zij actief is, met inbegrip van corporate governance, arbeids, belastings-, mededingings-, milieu- en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. De productie van
margarines en vetten, evenals de productie van bakkerijproducten in de EU is onderworpen aan een
kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten, maar alleen in bepaalde omstandigheden (zoals het gebruik
in voedingsproducten van vitaminen, mineralen, nieuwe voedingsproducten, ggo’s, enz.). De nietnaleving van de bestaande wet- en regelgeving kan leiden tot boetes en sancties tegen de Groep of het
verlies van haar exploitatievergunningen en zou de reputatie van de Groep nadelig kunnen
beïnvloeden. De naleving van de toepasselijke wettelijke vereisten kan leiden tot materiële kosten voor
de Groep.
Naleving van toekomstige materiële veranderingen in de voedselveiligheids- of
gezondheidsgerelateerde regelgeving zou kunnen leiden tot de wezenlijke toename van de operationele
kosten en kunnen onderbrekingen in de activiteiten van de Groep vereisen om dergelijke wijzigingen in
de regelgeving te implementeren. Een toegenomen overheidsregulering van de voedingsindustrie, zoals
de voorgestelde vereisten om de voedselveiligheid te verbeteren, om gezondheidsgerelateerde vereisten
op te leggen of om geïmporteerde ingrediënten te reguleren, zou de kosten van de Groep kunnen
verhogen en een negatieve invloed hebben op de winstgevendheid. Hoewel de Groep een budget heeft
aangelegd voor toekomstige investeringen en operationele uitgaven om de naleving van de milieu- en
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te behouden, kan er geen garantie zijn dat dergelijke provisies
voldoende zouden zijn.
De Groep sluit toekomstige acties van overheidswege tegen de voedingsindustrie niet uit in verband
met de stijgende obesitas niveaus, bijvoorbeeld door het heffen van extra belastingen op specifieke
producten. Dergelijke veranderingen zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële
resultaten van de Groep.

(c)

Risico’s verbonden aan hangende en toekomstige geschillen
Groepsvennootschappen zijn nu en kunnen in de toekomst betrokken worden in diverse juridische
procedures die voortvloeien uit de normale gang van zaken, onder meer op basis van
productaansprakelijkheid.
Het zou kunnen dat de boekhoudkundige provisies voor handels-, sociale en fiscale geschillen
onvoldoende zijn in het geval van negatieve uitkomsten van deze geschillen.
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(d)

Risico’s verbonden aan het uitkeren van kasstromen van de Dochtervennootschappen van de Emittent
Aangezien de Emittent een holdingmaatschappij is die activiteiten uitoefent via
dochtervennootschappen, is haar vermogen om de Obligaties terug te betalen afhankelijk van het
vermogen van haar Dochtervennootschappen om hun opbrengsten uit te keren via dividenden,
intercompany vorderingen, management fees en andere betalingen. Het zou kunnen dat de
Dochtervennootschappen niet in staat zijn om dividenden aan de Emittent te betalen.

(e)

Belasting
De Groep is met tussenpozen onderworpen aan fiscale controles in de normale bedrijfsuitoefening door
de fiscale autoriteiten in meerdere rechtsgebieden. In verband met de lopende en toekomstige controles,
kunnen fiscale autoriteiten fiscale regelgeving en fiscale zaken op een andere wijze beoordelen dan de
Groep heeft gedaan. Zo kan dit gebeuren met een van de maatregelen of praktijken van de Groep die
niet door een voorafgaande fiscale ruling werd goedgekeurd. Hoewel de Groep zich het recht
voorbehoudt om beroep aan te tekenen tegen dergelijke nadelige conclusies, kan de Groep geen
zekerheid geven dat deze controles geen ongunstige resultaten zouden opleveren, bijvoorbeeld in een
vermindering van overdraagbare fiscale verliezen van de Groep of in de onmiddellijke betaling van
belastingen. Daarom is het mogelijk dat als gevolg van uitgevoerde controles, belastingvoordelen en
andere fiscale voordelen niet gehonoreerd worden (zelfs al opgenomen als uitgestelde
belastingvorderingen in de jaarrekening) en extra belastingen kunnen verschuldigd zijn (zelfs als
respectieve fiscale bepalingen of verplichtingen niet in de jaarrekening worden weergegeven). Een
controle kan ook leiden tot het moeten betalen van extra belasting in de vorm van rente en boetes.
Wijzigingen in de fiscale regelgeving of de interpretatie van de fiscale wetgeving door de rechter
kunnen nadelige effecten hebben op de activiteiten van de Groep, bijvoorbeeld omdat bepaalde
belastingvrijstellingen niet langer van toepassing zouden zijn of producten minder aantrekkelijk
worden voor klanten om fiscale redenen. Met betrekking tot het laatste voorbeeld, moet worden
opgemerkt dat de Belgische regering momenteel een mogelijke ‘tax shift’ overweegt van het belasten
van arbeid naar het belasten van consumptie, wat zou kunnen leiden tot een verhoogd BTW-tarief van
toepassing op producten van de Groep.

5.

Financiële Risico’s
In de normale uitoefening van haar activiteiten, is de Groep blootgesteld aan een liquiditeits-,
wisselkoers-, interestvoet- en tegenpartijkredietrisico. De Groep heeft een organisatie geïmplementeerd
waardoor zij op een gecentraliseerde wijze al deze financiële risico's kan beheren. Een beschrijving
daarvan is opgenomen in toelichting 26 van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014
(beschikbaar op www.vandemoortele.com).

(a)

Risico’s verbonden aan het krediet- en liquiditeitsrisico van de Groep
De mogelijkheid om de hoofdsom van, en de interest op de obligaties en andere financiële schulden te
betalen, hangt af van de toekomstige operationele prestaties van de Groep. De toekomstige operationele
prestaties zijn afhankelijk van markt-, strategische, operationele en juridische risico's die vaak buiten de
controle van de Groep vallen. Bijgevolg kan de Groep geen enkele garantie bieden dat zij voldoende
cashflow ter beschikking zal hebben om de hoofdsom van de, en de rente op, haar financiële
schuldenlast terug te betalen.
De Groep dekt haar liquiditeits- en werkkapitaalbehoeften door middel van leverancierskrediet,
factoring, kaskredieten en bankleningen. In deze context hangt de Groep af van de bereidheid van
banken om kredietlijnen of leningen te verstrekken. Het kan niet worden uitgesloten dat de bereidheid
van banken om kredietlijnen en leningen aan te bieden in de toekomst daalt in het licht van de huidige
macroeconomische trends en de prestaties van de Groep. De uitgifte van de Obligaties is gericht op een
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verdere diversificatie van de financiering van de Groep en tegelijkertijd op een verlenging van de
looptijd van deze financiering.
De EUR 200.000.000 Revolving Facility (volledig terug te betalen op 10 maart 2020), de EUR
75.000.000 Achtergestelde Lening (volledig terug te betalen op 30 september 2019), de Intercreditor
Agreement en de EUR 75.000.000 Bestaande Obligaties (volledig terug te betalen op 13 december
2017) (zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in Deel V.J van dit Prospectus) leggen operationele en
financiële beperkingen op de activiteiten (Zie “Materiële Contracten” in Deel V.J van dit Prospectus).
Deze bepalingen kunnen een negatieve invloed hebben op het vermogen van de Groep om te reageren
op veranderingen in de marktomstandigheden of in de sector waarin zij actief is, om te profiteren van
zakelijke kansen die zij wenselijk vindt, om haar strategie voort te zetten, om toekomstige financiering
te bekomen, om nodige kapitaaluitgaven te financieren, of om het hoofd te bieden aan een
voortdurende of toekomstige neergang in haar activiteiten.
De netto financiële schuld van de Groep bedraagt EUR 123,9 miljoen op het einde van 2014 en, op
basis van prognoses van het management, is de hefboomwerkingsratio van de Groep op de datum van
dit Prospectus, berekend als de verhouding van de totale netto financiële schuld van de Groep over
REBITDA van de Groep, gelijk aan ongeveer 1,1:1. De uitgifte van de Obligaties zal de netto
financiële schuld van de Groep niet doen toenemen aangezien de opbrengst van de Obligaties zal
dienen om het uitstaande bedrag onder de Revolving Facility, die werd gebruikt om de overname van
LAG te financieren (zoals beschreven in Deel V.I. (“Recente ontwikkelingen”)) en om algemene
bedrijfsdoeleinden te financieren, vervroegd af te lossen. Op de datum van dit Prospectus bedraagt het
uitstaande bedrag onder de Revolving Facility EUR 95.000.000. Daarenboven zal het resterende deel
van de netto-opbrengst van het Openbaar Aanbod – samen met de kasstromen van de Emittent en de
bestaande financiering – aangewend worden voor de verdere financiering van de bedrijfsontwikkeling
van de Emittent (met inbegrip van de uitbreiding of optimalisatie van de productiecapaciteiten in
Seneffe, Eeklo en Arras, en de bouw van een nieuwe fabriek in Polen) alsook voor algemene
bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van de herfinanciering van bestaande schulden) en de financiering
van verdere overnames.
In de toekomst kan de Groep van tijd tot tijd extra schuldenlast oplopen, en dergelijke schuldenlast kan
aan zekerheden worden onderworpen (Zie “Risico’s verbonden aan de Obligaties” in Deel II.B van dit
Prospectus). In dit geval zouden de risico’s waaraan de Groep is blootgesteld als gevolg van haar
bestaande schuldenlast nog kunnen toenemen. Het is nog niet zeker dat eventuele extra financiële
schulden of herfinanciering van schulden beschikbaar zullen zijn, en, indien beschikbaar, tegen
aantrekkelijke voorwaarden. Bijgevolg kunnen de financieringskosten van de Groep toenemen, wat een
negatieve invloed zou hebben op de winstgevendheid van de Groep.
(b)

Risico’s verbonden aan het tegenpartijkredietrisico
Hoewel de Groep streeft naar een minimum A- rating voor haar belangrijkste banken, haar transacties
over verschillende banken spreidt en een kredietverzekering heeft afgesloten, is zij blootgesteld aan het
risico dat tegenpartijen niet in staat zijn om hun contractuele verplichtingen na te komen, aan het risico
op verzuim onder de handelsvorderingen van de Groep en het risico van niet-nakoming van de
tegenpartij onder de derivatentransacties (met inbegrip van de termijncontracten) aangegaan door de
Groep om grondstoffen, wisselkoersen of interestrisico’s af te dekken.

(c)

Wisselkoersrisico
De Groep heeft activiteiten en belangen buiten de eurozone voor een totaal gedeelte van ongeveer
15,2% van de totale omzet van de Groep en is dus onderworpen aan ongunstige bewegingen in de
wisselkoersen, zowel in termen van haar handelsactiviteiten en de vertaling van haar financiële
statements. De belangrijkste vreemde valuta zijn de Amerikaanse dollar, het Britse pond, de Zwitserse
Frank, de Tsjechische kroon, de Hongaarse Florint en de Poolse Zloty.
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De Groep heeft een afdekkingsbeleid opgesteld om haar blootstelling aan vreemde valuta te beheren.
Er kan echter geen garantie worden gegeven dat een dergelijk beleid in staat is om succesvol dergelijke
blootstelling aan vreemde valuta te beperken, vooral op de lange termijn. In het bijzonder kunnen
bezorgdheden over de schuldencrisis in de eurozone leiden tot een verhoogde volatiliteit van
wisselkoersen van de euro.
(d)

Interestvoetrisico
De Groep maakt gebruik van uitgifte van leningen, bankleningen en leasing als financieringsbron,
waarvan sommige met een variabele interest, die haar blootstelt aan veranderingen in dergelijke
interest. De kosten van een aantal werkkapitaalinstrumenten zijn ook gebaseerd op een variabele
marktrente. De Groep is verschillende renteswaps aangegaan om de variabele rente af te dekken
verschuldigd onder haar schuldenlast. Er is een discrepantie tussen de looptijd van de financiering en
de renteswapcontracten.

(e)

Risico’s verbonden aan het ontbreken van gecontroleerde financiële informatie na 31 december 2014
Het Prospectus bevat geen gecontroleerde financiële informatie voor de periode na 31 december 2014.
Het Prospectus bevat financiële informatie uit de geconsolideerde gecontroleerde financial statements
van en voor de periode eindigend op 31 december 2014.

6.

Pensioenrisico
De Groep heeft een aantal pensioenregelingen ‘toegezegde pensioenregelingen’ en pensioenregelingen
‘toegezegde bijdrageregelingen’.
Een pensioenregeling ‘toegezegde pensioenregeling’ is een plan voor vergoeding na uitdiensttreding
dat een bedrag definieert van pensioenuitkering die een werknemer na pensionering krijgt. De
verplichting die in de balans voor een toegezegde pensioenregeling wordt geboekt is de contante
waarde van de toegezegde pensioenen op de balansdatum verminderd met de reële waarde van de
fondsbeleggingen, samen met aanpassingen voor niet-opgenomen actuariële winsten of verliezen en
pensioenkosten van verstreken diensttijd. Onafhankelijke actuarissen berekenen jaarlijks de
pensioenverplichting volgens de ‘projected unit credit method’. Pensioenkosten van verstreken
diensttijd is de toename van de contante waarde van de brutoverplichting of andere langetermijn
personeelsbeloningen. Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden onmiddellijk in het resultaat
opgenomen, tenzij de wijzigingen in de pensioenregeling afhankelijk zijn van het in dienst blijven voor
een bepaalde periode (de wachtperiode). In dit geval worden de lasten over verstreken diensttijd op een
lineaire wijze afgeschreven over de wachtperiode.
Een pensioenregeling ‘toegezegde bijdrageregeling’ is een plan na uitdiensttreding op grond waarvan
de Groep vaste bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit (een fonds of verzekeraar) en geen wettelijke
of feitelijke verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende
activa beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met het aantal dienstjaren
in de huidige en voorgaande perioden. De bijdragen worden opgenomen als pensioenlasten zodra ze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als een actief in de mate dat een
terugbetaling in contanten of een verlaging van toekomstige betalingen beschikbaar is. Echter als onder
een toegezegde-bijdrageregeling er een juridische of feitelijke verplichting voor de Groep blijft om een
bepaald rendement te garanderen, wordt de regeling verwerkt als een toegezegde pensioenregeling.
Veronderstellingen met betrekking tot toekomstige kosten, rendement van investeringen, interest en
andere actuariële veronderstellingen hebben een aanzienlijke impact op de financiële behoeften van de
Groep met betrekking tot deze plannen. Deze schattingen en veronderstellingen kunnen veranderen op
basis van het effectieve rendement op fondsbeleggingen, veranderingen in de interestvoeten, inflatie,
veranderingen in overheidsregels en algemene economische omstandigheden. Daarom kan de
financieringsbehoefte van de Groep veranderen en kunnen in de toekomst aanvullende bijdragen nodig
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zijn. Indien, op een balansdatum, de reële waarde van de fondsbeleggingen van een toegezegde
pensioenregeling lager is dan de toegezegde pensioenregelingen (bepaald op basis van actuariële
veronderstellingen), draagt de Groep een “risico op onderfinanciering” op dat moment in de tijd. Aan
het einde van 2014, boekte de Groep een netto onderdekkingsaansprakelijkheid van toegezegde
pensioenregelingen van EUR 20,2 miljoen.
Met betrekking tot Belgische en Nederlandse werknemers werd de pensioenregeling ‘toegezegde
pensioenregeling’ vervangen door een pensioenregeling ‘toegezegde bijdrageregeling’, vanaf
respectievelijk 1 januari 2013 en 1 januari 2015.
7.

Financieel Rapporteringsrisico
De doeltreffende interne controle van de financiële verslaggeving is noodzakelijk voor de Groep om
een redelijke zekerheid te verschaffen met betrekking tot de jaarrekening van de Groep en om fraude
doeltreffend te voorkomen. Het zou kunnen dat de bestaande interne controle van de financiële
verslaggeving geen onjuistheden vermijdt of opspoort omwille van inherente beperkingen, met
inbegrip van de mogelijkheid van een menselijke fout, het omzeilen van controles, of fraude. Daarom
kunnen zelfs doeltreffende interne controles alleen redelijke zekerheid verschaffen met betrekking tot
het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening. Daarenboven zijn prognoses van enige
evaluatie van de doeltreffendheid van de interne controle van de financiële verslaggeving aan
toekomstige periodes onderhevig aan de risico’s dat de controle ongeschikt kan worden als gevolg van
veranderingen in de omstandigheden, of dat de mate van naleving van het beleid of de procedures
verslechtert. Indien de Groep er niet in slaagt om de doeltreffendheid van haar interne controles te
handhaven, met inbegrip van het niet uitvoeren van de nodige nieuwe of verbeterde controles, of als zij
moeilijkheden ondervindt in de implementatie van interne controles, kunnen haar activiteiten en
operationele resultaten worden geschaad en zou de Groep mogelijks niet voldoen aan de
rapporteringsverplichtingen, die kunnen leiden tot vorderingen of een stopzetting in het vertrouwen
door haar stakeholders.

B.

Risico’s verbonden aan de Obligaties

1.

Het is mogelijk dat de Obligaties geen geschikte belegging zijn voor elke belegger
Elke potentiële belegger in de Obligaties dient te bepalen of een dergelijke belegging geschikt is in het
licht van zijn eigen situatie. Elke potentiële belegger dient in het bijzonder:
(i)

voldoende kennis en ervaring te hebben om een zinvolle beoordeling te maken van de
Obligaties, van de voordelen en risico’s van een belegging in de Obligaties en van de
informatie vervat of opgenomen door middel van verwijzing in dit Prospectus of,
desgevallend, enige aanvulling erbij;

(ii)

toegang te hebben tot en kennis te hebben van passende analyse-instrumenten om een
belegging in de Obligaties en de impact die de Obligaties zullen hebben op zijn totale
beleggingsportefeuille te beoordelen, in de context van zijn eigen financiële toestand;

(iii)

te beschikken over voldoende financiële middelen en liquiditeit om alle risico’s verbonden aan
een belegging in Obligaties te dragen, inclusief de situatie waarin de munteenheid van
hoofdsom- of interestbetalingen verschilt van de munteenheid van de verplichtingen van de
potentiële belegger;

(iv)

de bepalingen van de Obligaties goed te begrijpen en vertrouwd te zijn met het gedrag van de
relevante financiële markten; en
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(v)

in staat te zijn om (alleen of met advies van een financiële raadgever) mogelijke scenario’s te
beoordelen inzake economische, rentevoet- en andere factoren die een impact zouden kunnen
hebben op zijn belegging en zijn vermogen om deze risico’s te dragen.

Een potentiële belegger mag alleen maar deelnemen aan het Openbaar Aanbod en beleggen in de
Obligaties, als hij over de deskundigheid beschikt (alleen of met een financiële raadgever) om te
evalueren hoe de Obligaties onder veranderende omstandigheden zullen presteren, de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor de waarde van de Obligaties en de impact die de belegging zal hebben
op de totale beleggingsportefeuille van de potentiële belegger. Beleggers dienen te weten dat zij alle of
een deel van hun belegging kunnen verliezen.
2.

Onafhankelijke Beoordeling en Advies
Elke potentiële belegger in de Obligaties moet, op basis van zijn eigen onafhankelijke beoordeling en
dergelijke professioneel advies als hij onder de omstandigheden passend acht, bepalen of de
verwerving van de Obligaties volledig in overeenstemming is met zijn financiële behoeften,
doelstellingen en toestand, en volledig in overeenstemming is met het beleggingsbeleid, alle richtlijnen
en beperkingen die op hem van toepassing zijn en een passende, goede en geschikte belegging voor
hem is, ondanks de duidelijke en aanzienlijke risico’s die verbonden zijn aan de belegging in of
aanhouden van de Obligaties.

3.

De mogelijkheid bestaat dat de Emittent niet in staat is om de Obligaties terug te betalen
Het zou kunnen dat de Emittent de Obligaties niet kan terugbetalen op de Vervaldag. De Emittent kan
ook worden verplicht om alle of een deel van de Obligaties vervroegd terug te betalen bij het zich
voordoen van een Wanprestatie (zoals gedefinieerd in Voorwaarde III.9 (Wanprestaties)). Indien de
Obligatiehouders de Emittent zouden verzoeken hun Obligaties terug te betalen naar aanleiding van een
Wanprestatie (zoals gedefinieerd in Voorwaarde III.9 (Wanprestatie)), kan de Emittent niet garanderen
dat zij zich in de mogelijkheid zal bevinden om het vereiste bedrag op dat ogenblik volledig te betalen.
De mogelijkheid van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhankelijk zijn van de
financiële situatie van de Emittent (waaronder haar kasmiddelenpositie die voortvloeit uit haar
mogelijkheid om inkomsten en dividenden van haar Dochtervennootschappen te verkrijgen) ten tijde
van het verzoek tot terugbetaling, en kan beperkt worden door de wet, door de voorwaarden van haar
schulden en door de overeenkomsten die zij kan gesloten hebben op of vóór dergelijke datum, die haar
bestaande of toekomstige schulden kan vervangen, aanvullen of wijzigen. De onmogelijkheid van de
Emittent om de Obligaties terug te betalen, kan resulteren in een wanprestatie krachtens de
voorwaarden van andere uitstaande schulden.

4.

De Obligaties zijn niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent die niet genieten van enige
garantie en structureel achtergesteld zijn aan de schuldeisers van de Dochtervennootschappen
Het recht van de Obligatiehouders om betaling te ontvangen op de Obligaties is niet gewaarborgd of
gegarandeerd en zal effectief worden achtergesteld aan gewaarborgde en gegarandeerde schulden van
de Emittent, die de Emittent mag oplopen. In geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie,
faillissement of een soortgelijke procedure die de Emittent treft, zullen de houders van gewaarborgde
schuldvorderingen als eerste worden terugbetaald met de opbrengst van de uitwinning van deze
zekerheid.
Bovendien hebben bepaalde Dochtervennootschappen van de Emittent zekerheden verstrekt en kunnen
zij dit in de toekomst ook doen ten behoeve van houders van andere schulden aangegaan door de
Emittent, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) onder de Revolving Facility (Zie Deel V.J.2
“Revolving Facility”). In geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of een
soortgelijke procedure die de Emittent treft, kunnen de houders van een schuldvordering die genieten
van de zekerheden van leden van de Groep hun vorderingen recupereren door middel van betalingen
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door deze leden van de Groep onder de door hen verstrekte zekerheden, terwijl de Obligatiehouders dit
recht niet zullen hebben.
Er zijn geen beperkingen op het bedrag van dergelijke gegarandeerd of gewaarborgde schulden die de
Emittent kan oplopen, behalve dat als garanties of zekerheden worden verstrekt door de Emittent of
andere Groepsvennootschappen ten aanzien van andere obligaties, notes of gelijkaardige effecten
uitgegeven door de Emittent of andere Groepsvennootschappen, de Obligaties zullen genieten van
soortgelijke waarborgen of zekerheden.
Doordat de Emittent voor het merendeel een holdingmaatschappij is en in grote mate afhangt van
dividenden en andere inkomstenstromen van haar Dochtervennootschappen, zijn de Obligatiehouders
structureel achtergesteld tegenover de banken en andere schuldeisers van deze
Dochtervennootschappen.
Bovendien,
zoals
hierboven
beschreven,
hebben
bepaalde
Dochtervennootschappen van de Emittent zekerheden verstrekt en kunnen zij dit in de toekomst ook
doen ten behoeve van houders van andere schulden aangegaan door de Emittent. Vaak ook zullen deze
Dochtervennootschappen meer operationele activa aanhouden dan de Emittent. Na uitwinning van de
activa van de Dochtervennootschappen kan het zijn dat er onvoldoende activa overblijven die kunnen
worden uitgekeerd aan en aangewend worden door de Emittent ter terugbetaling van de Obligaties
en/of de interesten. In geval van vereffening van enige Dochtervennootschap (of een andere
vennootschap opgenomen in de consolidatiekring van de Emittent) of in geval van insolventie van zulk
een entiteit zal het onderpand van de Obligaties worden verminderd.
5.

De Obligaties genieten niet van de achterstelling van vorderingen toegekend door een schuldeiser
van de Emittent
In een faillissement, ontbinding of vereffening van de Emittent, zullen de schuldeisers onder de
Achtergestelde Lening (zoals beschreven in Deel V.J.3), de Revolving Facility (zoals beschreven in
Deel V.J.2), de kredietverstrekkers onder verschillende bilaterale kredietovereenkomsten en de
Obligatiehouders hun respectieve uitstaande verplichtingen bij de uitwinningsopbrengsten (indien die
er zijn) pro rata delen als niet-gewaarborgde schuldeisers. In dergelijke gevallen en als er een tekort is
voor de schuldeisers onder de Revolving Facility of voor de kredietverstrekkers onder verschillende
bilaterale kredietovereenkomsten, zijn de kredietverstrekkers onder de Achtergestelde Lening echter
contractueel verplicht om hun ontvangen deel van de opbrengst over te dragen alleen aan de
kredietverstrekkers onder de Revolving Facility en onder verschillende bilaterale
kredietovereenkomsten (of zal de vereffenaar het pro rata deel van de achtergestelde schuldeisers
dienovereenkomstig toewijzen aan de senior schuldeisers) en niet aan andere schuldeisers (met
inbegrip van de Obligatiehouders).

6.

De Emittent kan bijkomende schulden aangaan
De Emittent zou in de toekomst kunnen beslissen om bijkomende schulden aan te gaan of om haar
schuldenlast te verhogen (met inbegrip, maar niet beperk tot, om kapitaaluitgaven, overnames of
inkoop van eigen aandelen te financieren). Dit zou een impact kunnen hebben op de mogelijkheid van
de Emittent om aan haar verplichtingen onder de Obligaties te voldoen of zou kunnen leiden tot een
waardevermindering van de Obligaties. De Voorwaarden leggen geen beperking op aan het bedrag van
niet-gewaarborgde of gewaarborgde schulden die de Emittent kan aangaan. De Voorwaarden
verhinderen de Emittent verder ook niet om Zekerheden toe te kennen met betrekking tot schulden van
de Emittent of een Dochtervennootschap andere dan Relevante Schulden, zonder enige verplichting
voor de Emittent om ook tegelijkertijd of voorafgaand de verplichtingen van de Emittent onder de
Obligaties te waarborgen.
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7.

De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent is momenteel niet van plan
een kredietrating voor zichzelf of de Obligaties aan te vragen op een latere datum. Dit kan de
prijszetting van de Obligaties moeilijker maken
De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating op het moment van het Openbaar Aanbod en
de Emittent is momenteel niet van plan een kredietrating te vragen voor zichzelf of de Obligaties op
een latere datum. Dit kan een impact hebben op de verhandelingsprijs van de Obligaties. Er is geen
garantie dat de prijs van de Obligaties en de andere Voorwaarden op het moment van het Openbaar
Aanbod, of op een latere datum, het kredietrisico verbonden aan de Obligaties en de Emittent zal
dekken. Bovendien kan er geen garantie zijn dat, indien een rating voor de Emittent of de Obligaties
zou worden aangevraagd, er een ‘investment grade’-rating zou worden toegewezen.

8.

Bepaalde financieringsovereenkomsten van de Groep en de Voorwaarden van de Obligaties bevatten
overeenkomsten die de mogelijkheid van de Groep om deel te nemen aan bepaalde transacties
beperken en die een invloed hebben op de mogelijkheid om te reageren op veranderende zakelijke en
economische omstandigheden
De financieringsovereenkomsten van de Groep (Zie Deel V.J “Materiële Contracten”) en de
voorwaarden van de Obligaties en Bestaande Obligaties bevatten een aantal beperkende
overeenkomsten. Deze overeenkomsten kunnen, onder andere, het vermogen van de Groep beperken
om: bijkomende schulden aan te gaan, garanties te verschaffen, zekerheden te creëren, dividenden te
betalen, kapitaal af te lossen, activa te verkopen, investeringen te doen, een fusie aan te gaan of te
consolideren met een andere vennootschap en transacties aan te gaan met verbonden vennootschappen.
Daarenboven voorzien de voorwaarden van de Bestaande Obligaties dat in bepaalde omstandigheden
de geldende interestvoet van de Bestaande Obligaties zal worden verhoogd. Hoewel onderworpen aan
aanzienlijke kwalificaties en uitzonderingen, kunnen deze overeenkomsten de mogelijkheid van de
Groep beperken om te plannen voor of te reageren op marktomstandigheden of om te voldoen aan
kapitaalbehoeften of om activiteiten uit te oefenen die in het belang van de Groep kunnen zijn. De
mogelijkheid van de Groep om deze overeenkomsten na te leven kan worden beïnvloed door
gebeurtenissen die buiten haar controle vallen, en het kan zijn dat zij een deel van haar activiteiten en
groeiplannen moet aanpassen omde naleving te handhaven.

9.

Er is geen garantie op een actieve markt voor de Obligaties
De enige manier voor de Obligatiehouders om hun belegging in de Obligaties te gelde te maken vóór
de vervaldag is om ze te verkopen tegen de geldende marktprijs op dat moment. De prijs kan lager zijn
dan de nominale waarde van de Obligaties. De Obligaties zijn nieuwe effecten die niet op grote schaal
kunnen worden verhandeld en waarvoor er momenteel geen actieve markt is. Er werd een aanvraag
ingediend voor de toelating van de Obligaties tot verhandeling op de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels. Indien de Obligaties worden toegelaten tot de verhandeling na hun uitgifte, kunnen
ze worden verhandeld aan een lagere prijs dan hun initiële aanbiedingsprijs, afhankelijk van de
geldende interestvoeten, de markt voor gelijkaardige effecten, algemene economische omstandigheden
en de financiële toestand van de Emittent. Er is geen garantie dat er zich een actieve markt zal
ontwikkelen. Bijgevolg is er geen garantie met betrekking tot de ontwikkeling of liquiditeit van enige
handelsmarkt voor de Obligaties.
Daarom zou het kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun Obligaties (gemakkelijk) te verkopen of
tegen een prijs die hen een rendement oplevert dat vergelijkbaar is met soortgelijke beleggingen die
wel een ontwikkelde secundaire markt hebben. Illiquiditeit kan een ernstig negatief effect hebben op de
marktwaarde van de Obligaties. In het geval dat put-opties worden uitgeoefend in overeenstemming
met Voorwaarde III.6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders), zal de liquiditeit
verminderd worden voor de overblijvende Obligaties. Bovendien kan niet worden gegarandeerd dat de
toelating tot de notering en verhandeling eenmaal goedgekeurd, zal worden gehandhaafd.
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10.

De Obligaties zijn blootgesteld aan het marktrenterisico
De Obligaties voorzien een vaste interestvoet tot aan de Vervaldatum. Een belegging in de Obligaties
houdt het risico in dat latere wijzigingen in de marktrentevoeten de waarde van de Obligaties negatief
kunnen beïnvloeden. Hoe langer de looptijd van obligaties, hoe meer ze zijn blootgesteld aan
schommelingen in de marktrentevoeten. Een stijging van de marktrentevoeten kan leiden tot handel in
de Obligaties tegen prijzen die lager liggen dan het nominale bedrag van deze Obligaties.

11.

De marktwaarde van de Obligaties kan beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de
Emittent en een aantal bijkomende factoren
De waarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent en de
Groep alsook door een aantal bijkomende factoren, zoals rentevoeten en wisselkoersen en de resterende
looptijd tot de vervaldag van de Obligaties, alsook, meer in het algemeen, door elke economische,
financiële en politieke gebeurtenis of omstandigheid in elk land, met inbegrip van elke factor die de
kapitaalmarkten in het algemeen en de markt waarop de Obligaties zullen worden verhandeld in het
bijzonder, beïnvloedt. De prijs waaraan een belegger zijn Obligaties zal kunnen verkopen voor de
vervaldag, kan lager zijn of in voorkomend geval, gevoelig lager zijn dan de door deze belegger
betaalde uitgifteprijs of aankoopprijs.

12.

De Obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald
In geval (i) zich een Wanprestatie voordoet (zoals gedefinieerd in Voorwaarde III.9 (Wanprestaties)) of
(ii) indien de Emittent er voor zou opteren om alle uitstaande Obligaties terug te betalen wanneer
Obligatiehouders Kennisgevingen van Uitoefening van de Controlewijziging Put hebben neergelegd
met betrekking tot ten minste 85% van de totale nominale waarde van de Obligaties, overeenkomstig
Voorwaarde III.6(b), kunnen de Obligaties vervroegd worden terugbetaald overeenkomstig de
Voorwaarden. In dergelijk geval zou het kunnen dat een belegger de terugbetaling (indien aanwezig)
niet opnieuw kan beleggen tegen een rendement dat vergelijkbaar is met het rendement van de
Obligaties. Beleggers moeten er zich van bewust zijn dat in geval van een vervroegde terugbetaling
overeenkomstig de Voorwaarden, zij een terugbetalingsbedrag kunnen ontvangen dat lager is dan de
Uitgifteprijs.

13.

De Obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald in geval van een Controlewijziging
Elke Obligatiehouder zal het recht hebben om de Emittent te verplichten om alle of een deel van zijn
Obligaties terug te kopen aan de Put Terugbetalingsprijs wanneer zich een Gebeurtenis voor
Vervroegde Terugbetaling voordoet, zoals gedefinieerd in dit Prospectus en overeenkomstig de
Voorwaarden van de Obligaties (de “Controlewijziging Put”).
Dienovereenkomstig kan de putoptie ontstaan op momenten dat de geldende rente relatief laag kan zijn.
In dergelijk geval zou het kunnen dat een belegger de terugbetaling (indien aanwezig) niet opnieuw kan
beleggen tegen een rendement dat vergelijkbaar is met het rendement van de Obligaties. Potentiële
beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat een Kennisgeving van Uitoefening van de
Controlewijziging Put enkel kan worden gegeven indien zich een Gebeurtenis voor Vervroegde
Terugbetaling voordoet en dat deze definitie niet alle situaties van controlewijziging of opeenvolgende
controlewijzigingen met betrekking tot de Emittent dekt. In het bijzonder moet worden opgemerkt dat
een Controlewijziging voor doeleinden van de voorwaarden zich alleen zal hebben voorgedaan
wanneer (i) een persoon niet verbonden met de Referentieaandeelhouders (zoals gedefinieerd in de
Voorwaarden) of (ii) een groep van personen niet verbonden met de Referentieaandeelhouder, in
Onderling Overleg Handelend, de Controle verwerft over de Emittent, beiden zoals gedefinieerd in
Voorwaarde III.6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders). Eenmaal afgeleverd zal een
Kennisgeving van Uitoefening van de Controlewijziging Put onherroepelijk zijn en moeten de
Obligatiehouders er zich in de Kennisgeving van Uitoefening van de Controlewijziging Put toe
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verbinden om de relevante Obligaties niet te verkopen of over te dragen tot de relevante
Controlewijziging Put Datum.
Obligatiehouders die beslissen om de Controlewijziging Put uit te oefenen, moeten dit doen via de
bank of andere financiële tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de Obligaties aanhoudt
(waarnaar voor doeleinden van deze risicofactor wordt verwezen als de “Financiële Tussenpersoon”)
en worden aangeraden om na te gaan wanneer aan deze Financiële Tussenpersoon instructies en
Kennisgeving van Uitoefening van de Controlewijziging Put moeten worden gegeven door de
Obligatiehouders om de tijdslimieten te respecteren zodat dergelijke uitoefening tijdig zou zijn. De
vergoeding en/of kosten, indien er zijn, van de relevante Financiële Tussenpersoon zullen worden
gedragen door de relevante Obligatiehouders. Institutionele Beleggers die hun putoptie uitoefenen door
middel van een kennisgeving aan een betaalagent overeenkomstig de standaardprocedures van de NBB,
Euroclear of Clearstream, Luxembourg in plaats van een Kennisgeving van Uitoefening van de
Controlewijziging Put neer te leggen worden ook aangeraden om na te gaan wanneer het relevante
effectenclearingsysteem kennisgevingen moet ontvangen om de tijdslimieten te respecteren zodat
dergelijke uitoefening tijdig zou zijn.
Indien het recht van Controlewijziging Put wordt uitgeoefend door houders van ten minste 85% van het
totale nominale bedrag van de Obligaties, kan de Emittent, naar haar keuze, alle (maar niet alleen een
aantal) van de dan uitstaande Obligaties terugbetalen krachtens Voorwaarde III.6(b) (Terugbetaling
naar keuze van de Obligatiehouders). Obligatiehouders moeten er zich echter van bewust zijn dat,
ingeval (i) houders van 85% of meer van het totale nominale bedrag van de Obligaties hun optie onder
Voorwaarde III.6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders) uitoefenen, maar de Emittent
er niet voor opteert om de resterende uitstaande Obligaties terug te betalen, of (ii) houders van een
aanzienlijk deel, maar minder dan 85% van het totale nominale bedrag van de Obligaties hun optie
onder Voorwaarde III.6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders) uitoefenen, Obligaties
waarvoor de Controlewijziging Put niet wordt uitgeoefend illiquide en moeilijk te verhandelen kunnen
zijn.
14.

De Obligaties kunnen de impact ondervinden van turbulenties op de wereldwijde kredietmarkten
Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de turbulenties op de wereldwijde kredietmarkten die
geleid hebben tot een algemene afwezigheid van liquiditeit op de secundaire markten voor
instrumenten gelijkaardig aan de Obligaties. De Emittent kan niet voorspellen wanneer deze situatie zal
veranderen en, indien en wanneer de situatie verandert, zal er geen zekerheid kunnen worden gegeven
dat dergelijke omstandigheden niet zullen terugkeren in de toekomst.

15.

Eurozone crisis
Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de eurozone crisis, de wereldwijde financiële crisis
en economische situatie en vooruitzichten. De Emittent kan niet voorspellen wanneer deze situatie zal
veranderen en potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de aanzienlijke onzekerheid over
verdere ontwikkelingen in dit verband.

16.

Een wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties kan worden opgelegd aan alle
Obligatiehouders mits goedkeuring door vastgestelde meerderheden van Obligatiehouders
De Voorwaarden van de Obligaties bevatten bepalingen voor het bijeenroepen van algemene
vergaderingen van Obligatiehouders voor het bespreken van aangelegenheden die hen in algemene zin
aanbelangen. Op grond van deze bepalingen is de stem van een vastgestelde meerderheid bindend voor
alle Obligatiehouders, met inbegrip van Obligatiehouders die de betreffende vergadering niet hebben
bijgewoond en Obligatiehouders die een van de meerderheid afwijkende stem hebben uitgebracht.
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17.

De Obligaties zijn blootgesteld aan wisselkoersrisico’s en wisselkoerscontroles
De Emittent zal kapitaal en interest op de Obligaties betalen in euro. Dit kan bepaalde risico’s
vertegenwoordigen in verband met de omzetting van munteenheden indien de financiële activiteiten
van een belegger hoofdzakelijk zijn uitgedrukt in een andere munteenheid (de “Munteenheid van de
Belegger”) dan de euro. Deze risico’s omvatten het risico dat de wisselkoersen aanzienlijk kunnen
veranderen (met inbegrip van veranderingen door devaluatie van de euro of herwaardering van de
Munteenheid van de Belegger) en het risico dat autoriteiten met bevoegdheid over de Munteenheid van
de Belegger wisselkoerscontroles kunnen opleggen of aanpassen. Een opwaardering in de waarde van
de Munteenheid van de Belegger met betrekking tot de euro zou (i) het in de Munteenheid van de
Belegger equivalent rendement op de Obligaties verminderen, (ii) de in de Munteenheid van de
Belegger equivalente waarde van het kapitaal betaalbaar op de Obligaties verminderen, en (iii) de in de
Munteenheid van de Belegger equivalente marktwaarde van de Obligaties kunnen verminderen.
Overheids- en monetaire instanties kunnen wisselkoerscontroles opleggen (zoals sommige in het
verleden hebben gedaan) die een negatieve impact zouden kunnen hebben op de toepasselijke
wisselkoers. Ten gevolge daarvan kunnen beleggers minder interest of kapitaal ontvangen dan
verwacht, of zelfs helemaal geen interest of kapitaal.

18.

Inflatierisico
Het inflatierisico behelst het risico van de toekomstige waardevermindering van geld. De reële
opbrengst van een belegging in de Obligaties wordt verminderd door inflatie. Des te hoger de graad
van inflatie is, des te lager de werkelijke opbrengst van een Obligatie zal zijn. Indien de inflatiegraad
gelijk is aan of hoger is dan de nominale opbrengst van de Obligaties, dan zal de reële opbrengst gelijk
zijn aan nul of dan zal de werkelijke opbrengst zelfs negatief kunnen zijn.

19.

Sommige betalingen met betrekking tot de Obligaties kunnen worden beïnvloed door de EU
Spaarrichtlijn
Onder Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in
de vorm van rentebetaling (de “EU Spaarrichtlijn”) zijn lidstaten van de Europese Unie (de “EU
Lidstaten” en elk een “EU Lidstaat”) ertoe gehouden om de fiscale autoriteiten van andere EU
Lidstaten details te bezorgen betreffende de betalingen van interesten (of gelijkaardig inkomen) gedaan
door een persoon gevestigd in hun rechtsgebied aan, of ten behoeve van, een natuurlijke persoon
inwoner van die andere EU Lidstaat of een gelimiteerd aantal soorten entiteiten gevestigd in die andere
EU Lidstaat. Evenwel is Oostenrijk, gedurende een overgangsperiode, ertoe gehouden (tenzij het
tijdens deze periode anders verkiest) om een bronheffingsysteem toe te passen op zulke betalingen
(waarbij het einde van de overgangsperiode afhankelijk is van de afsluiting van een aantal andere
overeenkomsten met betrekking tot uitwisseling van informatie met bepaalde andere landen). Een
aantal niet-EU landen en gebieden waaronder Zwitserland hebben gelijkaardige maatregelen ingevoerd
(een bronheffingsysteem in het geval van Zwitserland).
Op 24 maart 2014 werd een herziene EU Spaarrichtlijn aangenomen die de bestaande regels met
betrekking tot de uitwisseling van informatie versterkt. De reikwijdte van de EU Spaarrichtlijn is
uitgebreid tot financiële producten die kenmerken hebben die gelijkaardig zijn aan schuldvorderingen,
maar die niet bij wet als zodanig worden geclassificeerd. Bovendien past de gewijzigde EU
Spaarrichtlijn ook een “look through approach” toe op bepaalde EU en niet-EU tussenentiteiten of
juridische constructies.
Indien een betaling zou worden verricht of geïnd via een betaalagent gevestigd in een staat die voor een
bronheffingsysteem heeft gekozen en een bedrag aan, of voor, belasting zou worden ingehouden van
deze betaling, is noch de Emittent noch de Agent verplicht om bijkomende bedragen te betalen aan de
Obligatiehouders of hen op een andere wijze te vergoeden voor de verminderde bedragen die zij zullen
ontvangen ten gevolge van de toepassing van zulke bronheffing.
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20.

Betalingen met betrekking tot de Obligaties kunnen onderworpen zijn aan Belgische roerende
voorheffing
Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat noch de Emittent, de NBB, de Agent noch
enige andere persoon aansprakelijk zal zijn voor of anderszins verplicht zal zijn om te betalen, en de
relevante Obligatiehouders zullen aansprakelijk zijn voor en/of betalen, enige belasting, heffing, last,
roerende of andere betaling die kan ontstaan als gevolg van, of in verband met de eigendom, een
overdracht en/of een betaling met betrekking tot de Obligaties.
Indien de Emittent, de NBB, de Agent of enige andere persoon verplicht zijn om een bronheffing in te
houden voor, of voor rekening van, alle huidige of toekomstige belastingen, verbintenissen of lasten
van gelijk welke aard in verband met de Obligaties, zullen de Emittent, de NBB, de Agent of dergelijke
andere persoon deze betalingen uitvoeren nadat deze bronheffing zal zijn ingehouden en zullen zij aan
de bevoegde autoriteiten het bedrag overmaken dat aan de bron werd ingehouden.
Belgische roerende voorheffing, momenteel aan een tarief van 25%, zal in beginsel van toepassing zijn
op de interest op Obligaties aangehouden op een niet-vrijgestelde effectenrekening (een “N-rekening”)
in het Clearingsysteem, zoals verder beschreven in Deel IX (Belasting).
Daarenboven dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat alle relevante fiscale wetgeving
of praktijk van toepassing op de datum van dit Prospectus en/of op de datum van aankoop van of
inschrijving op de Obligaties op elk moment kan wijzigen (ook tijdens elke inschrijvingsperiode of de
looptijd van de Obligaties). Een dergelijke wijziging kan een negatieve invloed hebben op een
Obligatiehouder, met inbegrip dat de liquiditeit van de Obligaties kan verminderen en/of de bedragen
betaald aan of ontvangen door een getroffen Obligatiehouder minder kan zijn dan anders verwacht door
dergelijke Obligatiehouder.
Potentiële beleggers die twijfelen over hun fiscale positie dienen hun eigen onafhankelijke fiscale
adviseurs te raadplegen.

21.

Mogelijke kopers en verkopers van de Obligaties kunnen verplicht worden om belastingen of andere
documentaire lasten of heffingen te betalen overeenkomstig de wetten en praktijken van het land
waarnaar de Obligaties worden overgedragen of andere rechtsgebieden
Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties dienen zich ervan bewust te zijn dat ze kunnen
worden verplicht om belastingen of andere documentaire lasten of heffingen te betalen in
overeenstemming met de wetten en praktijken van het land waar de Obligaties worden overgedragen of
andere rechtsgebieden. Potentiële beleggers worden geadviseerd om niet af te gaan op de fiscale
samenvatting in dit Prospectus, maar om advies te vragen van een fiscaal adviseur met betrekking tot
hun individuele fiscale verplichtingen met betrekking tot de verwerving, verkoop en terugbetaling van
de Obligaties. Enkel deze adviseurs zijn in staat om naar behoren de specifieke situatie van de
potentiële belegger in overweging te nemen. Deze beleggingsoverweging moet worden gelezen in
samenhang met de delen in dit Prospectus die handelen over fiscaliteit. Dergelijke belastingen of
andere documentaire lasten zouden eveneens kunnen verschuldigd zijn bij een eventuele verplaatsing
van de zetel van de Emittent. Daarenboven moeten potentiële kopers zich ervan bewust zijn dat de
fiscale regelgeving en de toepassing ervan door de bevoegde belastingautoriteiten van tijd tot tijd
verandert. Dienovereenkomstig is het niet mogelijk om de preciese fiscale behandeling te voorspellen
die op een gegeven moment van toepassing zal zijn.

22.

Wijzigingen in de bestaande wetgeving kunnen leiden tot wijziging van bepaalde Voorwaarden
De Voorwaarden van de Obligaties zijn gebaseerd op de Belgische wetgeving die op de datum van dit
Prospectus van kracht is. Er kan geen enkele garantie worden gegeven over de impact van een
gerechtelijke uitspraak of wijziging in de Belgische wetgeving of in de officiële toepassing,
interpretatie of administratieve praktijk, die zich zou voordoen na de datum van dit Prospectus.
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23.

Relaties met de Emittent
De Emittent zal alle kennisgevingen en betalingen die aan de Obligatiehouders moeten gedaan worden,
doen in overeenstemming met de Voorwaarden. In geval een Obligatiehouder een kennisgeving of
betaling niet ontvangt, zou het kunnen dat hij hierdoor schade lijdt, zonder dat hij het recht heeft de
Emittent hiervoor aansprakelijk te stellen.

24.

De overdracht van de Obligaties, betalingen met betrekking tot de Obligaties en alle communicatie
met de Emittent zullen verlopen via het Clearingsysteem
De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van gedematerialiseerde Obligaties in de zin van
het Belgische Wetboek van vennootschappen, en zijn niet fysiek leverbaar. De Obligaties zullen bij
uitgifte uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen in de registers van het
Clearingsysteem. Toegang tot het Clearingsysteem kan verkregen worden via de deelnemers aan het
Clearingsysteem waarvan het lidmaatschap betrekking kan hebben op effecten zoals de Obligaties. Tot
de deelnemers aan het Clearingsysteem behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear en
Clearstream, Luxembourg. De Obligaties zullen worden overgedragen tussen de deelnemers aan het
Clearingsysteem overeenkomstig de regels en operationele procedures van het Clearingsysteem. De
overdrachten tussen beleggers zullen gebeuren overeenkomstig de regels en operationele procedures
van de deelnemers aan het Clearingsysteem via dewelke zij hun Obligaties houden. De Emittent en de
Agent zijn niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering door het Clearingsysteem of door de
deelnemers aan het Clearingsysteem van hun verbintenissen overeenkomstig de regels en hun
operationele procedures die op elk van hen van toepassing zijn.
Een Obligatiehouder moet de procedures van het Clearingsysteem naleven om de betalingen die
voortvloeien uit de Obligaties te ontvangen. De Emittent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de
inschrijvingen of betalingen met betrekking tot de Obligaties in het Clearingsysteem.

25.

De Agent is niet verplicht om de bedragen afgescheiden te houden die door hem ontvangen zijn in
verband met de via het Clearingsysteem vereffende Obligaties
De Voorwaarden van de Obligaties en de Agentovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) voorzien
dat de Agent (zoals hieronder gedefinieerd) de relevante rekening van de Emittent zal debiteren en
dergelijke fondsen zal gebruiken om de betalingen te maken aan de Obligatiehouders. De
Agentovereenkomst bepaalt dat de Agent, gelijktijdig met zijn ontvangst van alle relevante bedragen,
enige bedragen verschuldigd met betrekking tot de relevante Obligatie zal betalen aan de
Obligatiehouders, rechtstreeks of via het Clearingsysteem. De Agent is echter niet verplicht om de
bedragen die hij zal ontvangen in verband met de Obligaties af te zonderen, en in geval de Agent
onderworpen zou zijn aan een insolventieprocedure op enig moment waarop hij dergelijke bedragen
houdt, hebben de Obligatiehouders geen enkele verdere vordering tegen de Emittent in verband met
dergelijke bedragen en zijn zij verplicht om dergelijke bedragen te vorderen van de Agent,
overeenkomstig de toepasselijke Belgische insolventiewetgeving, omdat de voorwaarden bepalen dat
de Emittent aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan door betaling aan de Agent ten aanzien van
elk zo betaald bedrag. In dergelijk geval kan het voorkomen dat er onvoldoende activa overblijven die
kunnen worden uitgekeerd aan en gebruikt worden om de Obligatiehouders te betalen.

26.

De Emittent, de Agent en de Managers kunnen betrokken worden bij transacties die een negatieve
impact hebben op de belangen van de Obligatiehouders
De Agent en de Managers zouden tegenstrijdige belangen kunnen hebben die een negatieve impact
zouden kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders. Potentiële beleggers moeten zich
ervan bewust zijn dat de Emittent betrokken is in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke
transacties met de Agent, de Berekeningsagent en/of elk van de Managers en dat zij tegenstrijdige
belangen zouden kunnen hebben die een negatieve impact zouden kunnen hebben op de belangen van
de Obligatiehouders. Potentiële beleggers dienen zich er ook van bewust te zijn dat de Agent, de
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Berekeningsagent en elk van de Managers van tijd tot tijd schuldinstrumenten, aandelen en/of andere
financiële instrumenten van de Emittent kunnen houden.
In het kader van een normale handelsrelatie met haar banken is de Emittent leningen en andere
faciliteiten aangegaan (de “Financieringstransacties”) met de Managers (via bilaterale transacties
en/of gesyndiceerde leningen samen met andere banken, waaronder de Revolving Facility). De
voorwaarden van deze Financieringstransacties verschillen van de voorwaarden van de voorgestelde
Obligaties en bepaalde van de voorwaarden van de Financieringstransacties zijn strenger of
uitgebreider dan de voorwaarden van de voorgestelde Obligaties. De voorwaarden van deze
Financieringstransacties bevatten financiële overeenkomsten, die verschillen van of niet opgenomen
zijn in de voorwaarden van de voorgestelde Obligaties. Daarenboven, als onderdeel van de
Financieringstransacties, genieten de kredietverstrekkers het voordeel van door de operationele
ondernemingen van de Groep verleende garanties, terwijl de Obligatiehouders het voordeel van
soortgelijke waarborgen (onder voorbehoud van Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid)) niet zullen
hebben. Dit heeft als gevolg dat de Obligatiehouders structureel achtergesteld worden ten opzichte van
de kredietverstrekkers onder deze Financieringstransacties. De Financieringstransacties hebben
aflossingsdata die vallen vóór de Vervaldatum van de Obligaties en bijgevolg zou het kredietrisico
voor de Managers kunnen worden verminderd en verschoven naar de Obligatiehouders. Voor een
verdere beschrijving van de relevante transacties wordt verwezen naar Deel V.J van dit Prospectus.
Zoals uiteengezet in Deel VIII “Aanwending van de opbrengsten”, zal de netto-opbrengst van het
Openbaar Aanbod, die naar verwachting minimum EUR 75.000.000 en maximum EUR 100.000.000
zal bedragen, hoofdzakelijk worden aangewend om het uitstaande bedrag onder de Revolving Facility
(die werd gebruikt om de overname van LAG te financieren en om algemene bedrijfsdoeleinden te
financieren) vervroegd af te lossen. Op de datum van dit Prospectus bedraagt het uitstaande bedrag
onder de Revolving Facility EUR 95.000.000. Daarenboven zal het resterende deel van de nettoopbrengst van het Openbaar Aanbod – samen met de kasstromen van de Emittent en de bestaande
financiering – aangewend worden voor de verdere financiering van de bedrijfsontwikkeling van de
Emittent (met inbegrip van de uitbreiding of optimalisatie van de productiecapaciteiten in Seneffe,
Eeklo en Arras, en de bouw van een nieuwe fabriek in Polen) alsook voor algemene bedrijfsdoeleinden
(met inbegrip van de herfinanciering van bestaande schulden) en de financiering van verdere
overnames. Met dit Openbaar Aanbod wil de Emittent haar afhankelijkheid van bankfinanciering
verder afbouwen door een optimaal algemeen evenwicht te bereiken tussen de bestaande
bankfinanciering van de Emittent en financiering via de schuldkapitaalmarkten, en de looptijd van haar
financiering verlengen.
De Obligatiehouders moeten zich bewust zijn van het feit dat de Managers of de Agent, wanneer zij als
kredietverstrekkers aan de Emittent of een andere vennootschap binnen de Groep (of wanneer zij
optreden in gelijk welke andere hoedanigheid), geen fiduciaire verplichtingen of andere plichten van
elke aard dan ook hebben ten opzichte van de Obligatiehouders en dat zij niet verplicht zijn om
rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders.
27.

Wettelijke beleggingsbeperkingen kunnen een rem zetten op bepaalde beleggingen
De beleggingsactiviteiten van bepaalde beleggers worden beheerst door de beleggingswet- en
regelgeving, of beoordeling of regulering door bepaalde autoriteiten. Elke potentiële belegger moet zijn
juridische adviseurs raadplegen om te bepalen of en in welke mate (i) Obligaties wettelijke beleggingen
zijn voor hem, (ii) Obligaties kunnen worden gebruikt als onderpand voor verschillende soorten van
leningen, en (iii) andere beperkingen gelden voor zijn aankoop of inpandgeving van Obligaties. De
beleggers moeten hun juridische adviseurs raadplegen om de juiste behandeling van de Obligaties te
bepalen onder desgevallend toepasselijke op risico gebaseerde kapitaal- of vergelijkbare regels.
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28.

Risico van intrekking of annulering van het Openbaar Aanbod
Volgend op de datum van dit Prospectus en voorafgaand aan de Uitgiftedatum van de Obligaties, kan
het Openbaar Aanbod geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken of geannuleerd in overeenstemming
met de bepalingen van de Plaatsingsovereenkomst zoals verder uiteengezet in Deel X.B.
“Voorwaarden waaraan het Openbaar Aanbod is onderworpen”. In dit geval zullen beleggers die het
inschrijvingsbedrag hebben betaald voor de Obligaties voorafgaand aan de kennisgeving van intrekking
of annulering van het Openbaar Aanbod, de totale bedragen ontvangen van de fondsen door hen reeds
betaald als uitgifteprijs voor de Obligaties. Ze zullen echter niet genieten van het voordeel van interest
op de betaalde bedragen die zij anders hadden kunnen verdienen indien zij dergelijk
inschrijvingsbedrag voor de Obligaties niet hadden betaald.

29.

De Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent heeft geen fiduciaire of andere
verplichtingen jegens de Obligatiehouders en is in het bijzonder niet verplicht tot het doen van
vaststellingen ter bescherming van hun belangen
KBC Bank NV zal optreden als de Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent van de
Emittent. In zijn hoedanigheid van Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings-, en Noteringsagent, zal het
te goeder trouw handelen in overeenstemming met de Voorwaarden van de Obligaties en er te allen
tijde naar streven om zijn besluiten te nemen op een commercieel redelijke wijze. Obligatiehouders
moeten zich er echter van bewust zijn dat de Domiciliërings-, Agent-, Berekenings- en Noteringsagent
geen fiduciaire of andere verplichtingen jegens de Obligatiehouders heeft en dat hij in het bijzonder
niet verplicht is om vaststellingen te doen ter bescherming of verbetering van de belangen van de
Obligatiehouders.
De Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent kan zich beroepen op alle informatie
waarvan hij redelijkerwijze aanneemt dat ze echt is en afkomstig is van de geschikte partijen. De
Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor
een persoon (met inbegrip van Obligatiehouders) van eventuele fouten of weglatingen in (i) de
berekening door de Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent van enig bedrag
verschuldigd uit hoofde van de Obligaties, of (ii) elke vaststelling gedaan door de Domiciliërings-,
Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent met betrekking tot de Obligaties of belangen, in elk geval bij
afwezigheid van kwade trouw of opzettelijke fout. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter
van het voorgaande, is de Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en Noteringsagent niet aansprakelijk
voor de gevolgen voor een persoon (met inbegrip van Obligatiehouders) van dergelijke fouten of
weglatingen ontstaan als gevolg van (i) alle informatie die aan de Domiciliërings-, Betaal-,
Berekenings- en Noteringsagent werd verstrekt en waarvan blijkt dat ze onjuist of onvolledig is of (ii)
alle relevante informatie die niet tijdig aan de Domiciliërings-, Betaal-, Berekenings- en
Noteringsagent werd verstrekt.

30.

Belgische insolventiewetgeving
De Emittent is opgericht, en heeft haar maatschappelijke zetel, in België en is bijgevolg onderworpen
aan de Belgische insolventiewetgeving en -procedures. De toepassing van de insolventiewetgeving kan
een wezenlijke invloed hebben op de vordering van de Obligatiehouders om de (gedeeltelijke of
volledige) terugbetaling van de Obligaties te bekomen bijv. als het resultaat van een opschorting van
betaling, een opschorting van uitwinningsmaatregelen of een bevel tot de gedeeltelijke terugbetaling
van de Obligaties.
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III.

VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES

Wat hierna volgt, is de tekst van de Voorwaarden van de Obligaties, behalve de cursief gedrukte paragrafen die
moeten worden gelezen als aanvullende informatie.
De uitgifte van de 3,060% vastrentende Obligaties met vervaldatum 10 juni 2022 voor een verwacht bedrag in
hoofdsom van minimum EUR 75.000.000 en maximum EUR 100.000.000 (de “Obligaties”) werd, en zal
worden, goedgekeurd bij beslissingen van de Raad van Bestuur van Vandemoortele NV (de “Emittent”)
genomen op 1 april 2015 en 22 mei 2015 (zoals verder uiteengezet in Deel VII.A. van dit Prospectus) en
goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 mei 2015. De Obligaties worden
uitgegeven onder de voorwaarden en met toepassing van een overeenkomst van financiële dienstverlening
(domiciliary, paying, calculation and listing agency agreement) van 19 mei 2015 afgesloten tussen de Emittent
en KBC Bank NV als betaalagent, domiciliëringsagent, berekeningsagent en noteringsagent (de “Agent”,
waarbij dit begrip de rechtsopvolgers als Agent onder de Agentovereenkomst omvat) (dergelijke overeenkomst
zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of aangevuld en/of gecoördineerd, de “Agentovereenkomst”). De bepalingen
van deze Voorwaarden omvatten samenvattingen van, en zijn onderworpen aan, de specifieke bepalingen van de
Agentovereenkomst en de Clearingovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd). Kopieën van de
Agentovereenkomst en de Clearingovereenkomst kunnen worden geraadpleegd tijdens de normale kantooruren
op het aangegeven kantoor van de Agent. Het aangegeven kantoor van de Agent is te Havenlaan 2, B-1080
Brussel, België. De Obligatiehouders zijn gebonden door, en worden geacht kennis te hebben van, al de
bepalingen van de Agentovereenkomst die op hen van toepassing zijn.
Verwijzingen hierin naar “Voorwaarden” zijn, tenzij de context anders vereist, verwijzingen naar de
genummerde paragrafen hieronder.
1.

Vorm en nominale waarde

(a)

Vorm
De Obligaties worden uitgegeven in de vorm van gedematerialiseerde obligaties overeenkomstig artikel
468 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en kunnen niet fysiek worden
afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening
van het X/N-vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België (de “NBB”) of enige rechtsopvolger
daarvan (het “Clearingsysteem”). De Obligaties kunnen door hun houders worden gehouden via
deelnemers aan het Clearingsysteem, met inbegrip van Euroclear en Clearstream, Luxembourg en via
andere financiële tussenpersonen die op hun beurt de Obligaties houden via Euroclear en Clearstream,
Luxembourg of andere deelnemers aan het Clearingsysteem.
De Obligaties zijn aanvaard in het Clearingsysteem en zijn bijgevolg onderworpen aan de toepasselijke
regelgeving, met inbegrip van de Belgische wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met
bepaalde effecten, de Koninklijke Besluiten van 26 mei 1994 en 14 juni 1994 die deze wet uitvoeren en
het reglement van het Clearingsysteem van de NBB alsook haar bijlagen, zoals uitgevaardigd en
gewijzigd door de NBB (de wetten, koninklijke besluiten en reglementen, zoals gewijzigd, vormen
samen de “Regels van het Clearingsysteem”). De Obligaties worden overgedragen door
overschrijving van rekening op rekening. De Obligaties kunnen niet worden omgezet in effecten aan
toonder.
Indien de Obligaties op eender welk ogenblik worden overgedragen aan een ander clearingsysteem dat
niet of slechts gedeeltelijk afhangt van de NBB, zullen de bepalingen hierboven mutatis mutandis van
toepassing zijn op dergelijk ander clearingsysteem en de vennootschap waartoe het behoort, of op elk
ander bijkomend clearingsysteem en de vennootschap waartoe het behoort (elk ander clearingsysteem,
een “Alternatief Clearingsysteem”).
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(b)

Nominale waarde
De Obligaties hebben elk een nominale waarde van EUR 1.000 (de “Coupure”).

2.

Status van de Obligaties
De Obligaties vormen rechtstreekse, senior, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (zonder afbreuk
te doen aan Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid)) niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent
en zullen onderling en te allen tijde in gelijke rang (pari passu) staan en bekleden een gelijke rang met
alle andere bestaande en toekomstige niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent die nietachtergesteld zijn ten aanzien van de Obligaties, met uitzondering van de verbintenissen die
bevoorrecht kunnen zijn krachtens wetsbepalingen die dwingend en van algemene toepassing zijn.

3.

Negatieve zekerheid

(a)

De Emittent zal voor de duur van de Obligaties:
(i)

geen hypotheek, zakelijk zekerheidsrecht, pand, voorrecht, onherroepelijk mandaat tot
vestiging van een zakelijke zekerheid en enige andere gelijkaardige rechtsfiguur onder het
recht van enig rechtsgebied (“Zekerheid”) vestigen of laten bestaan met betrekking tot het
geheel of enig deel van haar huidige of toekomstige onderneming, activa of inkomsten tot
zekerheid van enige Relevante Schuld van de Emittent of van de Dochtervennootschap of
enige garantie of schadeloosstelling in verband met enige Relevante Schuld verstrekken;

(ii)

er voor zorgen dat geen Dochtervennootschap een Zekerheid vestigt of laat bestaan met
betrekking tot het geheel of enig deel van haar huidige of toekomstige onderneming, activa of
inkomsten tot zekerheid van enige Relevante Schuld van de Emittent of van de
Dochtervennootschap of enige garantie of schadeloosstelling in verband met enige Relevante
Schuld verstrekt; en

(iii)

geen garantie of schadeloosstelling verstrekken en er voor zorgen dat geen
Dochtervennootschap (beoordeeld ten tijde van het ontstaan) een garantie of
schadeloosstelling verstrekt in verband met enige Relevante Schuld van de Emittent of van de
Dochtervennootschap;

tenzij, tegelijkertijd of voordien, de verbintenissen van de Emittent onder de Obligaties op gelijke wijze
daarmee zijn gewaarborgd door zulke Zekerheid (daaronder begrepen, zonder beperking, met
betrekking tot (i) de rang van zulke Zekerheid en (ii) de voorwaarden die de verstrekking van
bijkomende Zekerheden en vrijgave van Zekerheid regelen) of genieten van een garantieverbintenis
onder substantieel dezelfde voorwaarden (daaronder begrepen voor alle duidelijkheid, voorwaarden die
de verstrekking van bijkomende garantieverbintenissen en de vrijgave van zulke garantieverbintenissen
regelen), naargelang het geval, of het voordeel genieten van enige andere zekerheid of
garantieverbintenis of andere regeling zoals die wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van
obligatiehouders. De Emittent zal worden geacht te hebben voldaan aan zulke verplichting om een
Zekerheid of een garantieverbintenis onder substantieel dezelfde voorwaarden te verstrekken, indien
het voordeel van zulke Zekerheid of zulke garantieverbintenis wordt verleend aan een agent, trustee of
beheerder namens of voor de obligatiehouders of door enige andere structuur die gebruikelijk is op de
kapitaalmarkten (hetzij door middel van toetredingsovereenkomst, garantieovereenkomst, akte of
anders).
(b)

Het verbod vervat in deze Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid) is niet van toepassing op een Zekerheid
die ofwel:
(i)

bestaat voordat een entiteit een Dochtervennootschap wordt (met dien verstande dat zulke
Zekerheid niet werd aangegaan met het oog op het feit dat zulke entiteit een
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Dochtervennootschap van de Emittent zou worden en dat de hoofdsom van de Relevante
Schuld daarna niet wordt verhoogd); of
(ii)
4.

ontstaat ingevolge een dwingende bepaling van een een toepasselijke wet.

Definities
Tenzij anders bepaald hebben in deze Voorwaarden de volgende begrippen de volgende betekenis:
“Verbonden Vennootschap” betekent een met een vennootschap verbonden vennootschap in de zin
van artikel 11, 1° van het Belgische Wetboek van vennootschappen.
“Alternatief Clearingsysteem” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 1 (Vorm en
Nominale waarde).
“Bedrijfsrevisoren” betekent Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA (of enige bedrijfsrevisor of
commissaris van de Emittent zoals van tijd tot tijd kan worden benoemd).
“Raad van Bestuur” betekent de raad van bestuur van de Emittent of enig comité ervan dat geldig de
bevoegdheid is verleend om te handelen in naam en voor rekening van de raad van bestuur.
“Obligatiehouder” betekent de daartoe gerechtigde persoon overeenkomstig het Belgische Wetboek
van vennootschappen en de Regels van het Clearingsysteem.
“Werkdag” betekent, in verband met elke plaats, een dag (behalve zaterdag of zondag) waarop
handelsbanken en valutamarkten open zijn voor handel in Brussel.
“Berekeningsagent” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar
keuze van de Obligatiehouders).
“Liquide Middelen” betekent, op gelijk welk moment, contanten en opvraagbare deposito’s.
“Kasequivalenten” betekent, op gelijk welk moment, zeer liquide instrumenten die onmiddellijk
kunnen worden omgezet in Liquide Middelen en waarvoor een erkende handelsmarkt bestaat.
“Controlewijziging” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar
keuze van de Obligatiehouders).
“Kennisgeving van Controlewijziging” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 6(b)
(Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders).
“Controlewijzigingsperiode” begint op de datum van de Controlewijziging en eindigt 60 dagen na de
datum van de Controlewijziging, waarbij deze periode zal worden verlengd indien enig Ratingbureau
binnen de periode die 60 dagen na de datum van de Controlewijziging eindigt, publiek heeft
aangekondigd dat het een Ratingverlaging overweegt, met dien verstande dat de
Controlewijzigingsperiode in dat geval niet langer dan 60 dagen zal duren na de publieke aankondiging
van dergelijke overweging.
“Controlewijziging Put Uitoefeningsperiode” betekent de periode die aanvangt op de datum van de
Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling en eindigt 60 kalenderdagen daarna of, indien later, 60
kalenderdagen na de datum waarop een Kennisgeving van Relevante Controlewijziging is gegeven aan
de Obligatiehouders zoals voorzien in Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van de
Obligatiehouders).
“Controlewijziging Put Datum” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 6(b)
(Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders).
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“Kennisgeving van Uitoefening van de Controlewijziging Put” heeft de betekenis daaraan gegeven
in Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders).
“Controlewijzigingsbesluiten” betekent een of meer geldig genomen besluiten van de algemene
vergadering van aandeelhouders van de Emittent die Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van
de Obligatiehouders) goedkeuren.
“Clearingovereenkomst” betekent de overeenkomst van dienstverlening inzake de uitgifte van
gedematerialiseerde obligaties afgesloten op or rond de Uitgiftedatum tussen de Emittent, de Agent en
de NBB.
“Clearstream, Luxembourg” betekent Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg, 42,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
“Conformiteitsverklaring”
(Conformiteitsverklaring).

heeft

de

betekenis

daaraan

gegeven

in

Voorwaarde

11

“Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde
6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders).
“EBITDA” betekent, uitsluitend voor de definitie van Belangrijke Dochtervennootschap, voor elke
Relevante Periode, het totaal (zonder dubbeltelling) van:
(i)

de geconsolideerde winst van de Emittent voor die Relevante Periode;

(ii)

de uitgaven voor inkomstenbelasting van de Emittent voor die Relevante Periode;

(iii)

de netto financiële kost van de Emittent voor die Relevante Periode;

(iv)

de afwaarderingen, waardeverminderingen en afschrijvingen van de Emittent in verband met
die Relevante Periode;

(v)

vooraleer enige Uitzonderlijke Items in overweging te nemen,

allen geconsolideerd bepaald op het niveau van de Emittent, in overeenstemming met IFRS.
“EUR”, “euro” of “€” betekent de munteenheid ingevoerd bij het begin van de derde fase van de
Europese Economische en Monetaire Unie krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, zoals gewijzigd.
“Euroclear” betekent Euroclear Bank NV, Koning Albert II-laan, 1210 Brussel, België.
“Wanprestatie” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 9 (Wanprestaties).
“Uitzonderlijke Items” betekent een uitzonderlijk, eenmalig, niet-recurrent of buitengewoon item.
“Buitengewoon Besluit” heeft de betekenis daaraan gegeven in de Agentovereenkomst.
“GAAP” betekent:
(i)

met betrekking tot de Emittent, IFRS voor consolidatiedoeleinden en boekhoudkundige regels
en beginselen die algemeen aanvaard worden in België voor haar enkelvoudige statutaire
jaarrekening; en

(ii)

met betrekking tot een ander lid van de Groep, boekhoudkundige regels en beginselen die
algemeen aanvaard worden in het rechtsgebied waarin het lid is opgericht.
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“Groep” betekent de Emittent en haar Dochtervennootschappen.
“IFRS” betekent de internationale standaarden voor jaarrekeningen in de zin van IAS Verordening
1606/2002.
“Schulden” betekent (zonder dubbeltelling) elke schuldverplichting (anders dan betalingsfaciliteiten
toegekend door leveranciers in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de Groep) wegens of
met betrekking tot:
(i)

opgenomen of geleende bedragen bij banken of andere financiële instellingen;

(ii)

enig bedrag opgenomen onder (wissel)acceptatieleningen of een gedematerialiseerd equivalent
daarvan;

(iii)

enig bedrag opgenomen krachtens note aankoopfaciliteiten of de uitgifte van obligaties, notes,
schuldinstrumenten, leningen of gelijkaardige instrumenten;

(iv)

het bedrag verschuldigd onder enig huurkoopcontract dat, overeenkomstig GAAP, behandeld
zou worden als een financiering of financiële leasing;

(v)

verkochte of verdisconteerde vorderingen (tenzij en in de mate de vorderingen worden
verkocht zonder verhaal en voldoen aan de vereisten voor uitsluiting onder GAAP);

(vi)

enig bedrag opgehaald onder enige andere transactie (daaronder begrepen enige forward sale
of forward purchase overeenkomst) met het economisch effect van een lening;

(vii)

enige afgeleide transactie aangegaan in verband met bescherming tegen of profiteren van
schommelingen van enige voet of prijs (en, bij de berekening van de waarde van enige
afgeleide transactie zal alleen maar rekening worden gehouden met de marktwaarde);

(viii)

een tegengarantie in verband met een door een bank of andere financiële instelling afgegeven
garantie, documentair krediet, borgtocht of ander vergelijkbaar instrument uitgegeven door een
bank of financiële instelling;

(ix)

het bedrag van enige schuld met betrekking tot een garantie of vrijwaring voor enige van de
items waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii) hierboven.

“Interest Betalingsdatum” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 5(a) (Interestvoet en
Interest Betalingsdata).
“Interestperiode” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 5(a) (Interestvoet en Interest
Betalingsdata).
“Beleggingsagent” betekent GIMV NV, Karel Oomstraat 37, 2018 Antwerpen.
“Uitgiftedatum” betekent 10 juni 2015.
“Belangrijke Dochtervennootschap” betekent elk lid van de Groep, met uitzondering van de
Emittent, waarvan het bruto-actief of EBITDA (in elk geval berekend op een niet-geconsolideerde
basis, overeenkomstig toepasselijke IFRS) 5% of meer vertegenwoordigt van het geconsolideerde
bruto-actief of EBITDA (naargelang het geval) van de Groep (dit alles zoals berekend door verwijzing
naar de laatste voor het publiek beschikbare gecontroleerde jaarlijkse of half-jaarlijkse geconsolideerde
financiële informatie van de Emittent beschikbaar op het moment van de berekening).
“Vervaldatum” betekent 10 juni 2022.
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“Maand” betekent een periode die aanvangt op een dag in een kalendermaand en eindigt op de
numeriek overeenstemmende dag in de volgende kalendermaand, behalve dat:
(i)

Onderworpen aan paragraaf (iii) hieronder, indien de numeriek overeenstemmende dag geen
Werkdag is, zal de periode eindigen op de eerstvolgende Werkdag in deze kalendermaand
waarin de periode moet eindigen indien er één is of, indien er geen is, op de onmiddellijk
voorafgaande Werkdag;

(ii)

Indien er geen numeriek overeenstemmende dag is in de kalendermaand waarin de periode
moet eindigen, zal deze periode eindigen op de laatste Werkdag in deze kalendermaand; en

(iii)

Indien een Interestperiode aanvangt op de laatste Werkdag van een kalendermaand, zal de
Interestperiode eindigen op de laatste Werkdag van de kalendermaand waarin de
Interestperiode moet eindigen.

De regels hierboven zijn alleen maar van toepassing op de laatste Maand van enige periode.
“NBB” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 1 (Vorm en Nominale waarde).
“Gewone Aandelen” betekent volledig volstortte gewone aandelen in het kapitaal van de Emittent,
momenteel zonder nominale waarde.
“Bevoorrechte Aandelen” betekent elke klasse van aandelen van de Groep die bevoorrecht is boven
een andere klasse van aandelen van zulk lid van de Groep wat betreft de betaling van dividenden of de
betaling van bedragen bij de vereffening of uitkering van zulk lid van de Groep.
“Put Terugbetalingsbedrag” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling
naar keuze van de Obligatiehouders).
“Ratingbureau” betekent Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited, Moody’s
Investors Service Ltd. en Fitch Ratings Ltd. en hun rechtsopvolgers of enig ander ratingbureau van
vergelijkbaar internationaal aanzien dat is geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus.
“Ratingverlaging” betekent een verlaging van een rating van de Emittent door een Ratingbureau.
“Referentieaandeelhouder” betekent Safinco NV (waarbij dit begrip alle rechtsopvolgers of andere
vehikels omvat ter vervanging ervan en gecontroleerd (in de zin van artikel 5 van het Belgische
Wetboek van vennootschappen) door de afstammelingen van de heer Constant Vandemoortele).
“Relevante Periode” betekent elke periode van 12 Maanden eindigend op de laatste dag van een
boekjaar van de Emittent en elke periode van 12 Maanden eindigend op de laatste dag van een
financieel half jaar van de Emittent.
“Relevante Datum” betekent, met betrekking tot een Obligatie, de latere datum van:
(a)

de datum waarop de betaling met betrekking tot de Obligatie voor het eerst verschuldigd
wordt; en

(b)

indien een bedrag van het te betalen geld ten onrechte wordt ingehouden of geweigerd, de
datum waarop de volledige betaling van het openstaande bedrag wordt gedaan of (indien
eerder) de datum waarop naar behoren kennisgeving wordt gegeven door de Emittent aan de
Obligatiehouders overeenkomstig Voorwaarde 14 (Kennisgevingen) dat een dergelijke
betaling zal worden gedaan, mits deze betaling in feite wordt gedaan zoals bepaald in deze
Voorwaarden.
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“Relevante Schuld” betekent elke Schuld van de Emittent of enige Dochtervennootschap in de vorm
van, of vertegenwoordigd door, obligaties, notes, schuldinstrumenten of andere effecten die genoteerd
of verhandeld zijn of kunnen worden op een beurs, over the counter, of enige andere effectenmarkt.
“Zekerheid” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 3(a) (Negatieve Zekerheid).
“Aandeelhouders” betekent de houders van Gewone Aandelen.
“Coupure” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 1 (Vorm en Nominale waarde).
“Dochtervennootschap” betekent een dochtervennootschap in de zin van artikel 6, 2° van het
Belgische Wetboek van vennootschappen.
“TARGET Werkdag” betekent een dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop het TARGET
Systeem open is voor de afwikkeling van betalingen in euro.
“TARGET Systeem” betekent het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express
Transfer (TARGET2) system, of enige opvolger daarvan.
“Belastingen” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 8 (Belasting).
“Clearingsysteem” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 1 (Vorm en Nominaal Bedrag).
“Regels van het Clearingsysteem” heeft de betekenis daaraan gegeven in Voorwaarde 1 (Vorm en
Nominaal Bedrag).
Verwijzingen naar een wet of reglement of naar een bepaling van een wet of reglement zullen
worden geacht ook te verwijzen naar een wijziging of herziening ervan of naar een wetsinstrument,
bevel of regeling die daaronder of onder dergelijke wijziging of herziening wordt gemaakt.
Verwijzingen naar een “persoon” omvatten elk individu, bedrijf, vennootschap, firma, associatie, joint
venture, onderneming, vereniging, organisatie, trust, staat of een overheidsinstantie (in elk geval al dan
niet bestaande als een afzonderlijke rechtspersoon).
5.

Interest

(a)

Interestvoet en Interest Betalingsdata
(i)

“Interestvoet”: Elke Obligatie brengt interest op vanaf (en met inbegrip van) de
Uitgiftedatum (zie hieronder) aan het tarief van 3,060% per jaar per Coupure (de
“Interestvoet”).
Interest op de Obligaties is jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn op 10 juni van elk jaar te
beginnen met 10 juni 2016 tot en met de Vervaldatum (elk een “Interest Betalingsdatum”).
Wanneer de interest moet worden berekend over een periode die korter is dan een
Interestperiode, wordt de interest die voor elke Obligatie betaalbaar is berekend door het
product van de Interestvoet en de Coupure te vermenigvuldigen met (i) het werkelijke aantal
dagen in de relevante Interestperiode vanaf de eerste dag van de termijn (inbegrepen) tot de
datum waarop het opeisbaar wordt (niet inbegrepen) gedeeld door (ii) het werkelijke aantal
dagen van de onmiddellijk voorafgaande Interest Betalingsdatum (inbegrepen (of, als er geen
is, de Uitgiftedatum) tot de eerstvolgende Interest Betalingsdatum (niet inbegrepen).

(ii)

“Interestperiode” betekent de periode die aanvangt op de Uitgiftedatum (inbegrepen) en
eindigt op de eerste Interest Betalingsdatum (niet inbegrepen) en elke daaropvolgende periode
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die aanvangt op een Interest Betalingsdatum (inbegrepen) en eindigt op de daaropvolgende
Interest Betalingsdatum (niet inbegrepen).
(b)

Opbouw van interest
Elke Obligatie zal ophouden interest op te brengen vanaf haar vervaldag voor terugbetaling
(inbegrepen), tenzij de betaling van de hoofdsom onterecht werd ingehouden of geweigerd of tenzij er
op een andere wijze een fout wordt begaan met betrekking tot de betaling, in welk geval de interest
blijft aangroeien tegen de Interestvoet vermeld in Voorwaarde 5(a) (Interestvoet en Interest
Betalingsdata) (zowel voor als na rechterlijke uitspraak) tot de dag waarop alle verschuldigde bedragen
met betrekking tot dergelijke Obligatie zijn ontvangen door of namens de relevante Obligatiehouder.
Het bedrag aan interest dat betaalbaar is op elke Interest Betalingsdatum, zal EUR 30,06 zijn met
betrekking tot elke Obligatie.

6.

Terugbetaling en terugkoop

(a)

Terugbetaling op Vervaldag
Tenzij eerder teruggekocht en uitgedoofd of terugbetaald zoals hierin voorzien, zullen de Obligaties
worden terugbetaald aan 100% van hun Coupure van EUR 1.000 elk (daarbij geteld alle opgelopen
maar onbetaalde interest van deze Obligatie tot (maar niet inbegrepen) de relevante
terugbetalingsdatum) op de Vervaldag. De Obligaties kunnen alleen maar terugbetaald worden naar
keuze van de Emittent vóór de Vervaldag overeenkomstig Voorwaarde 6(b) (R-Terugbetaling naar
keuze van de Obligatiehouders).

(b)

Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders
In deze Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders), doet een
“Controlewijziging” zich voor wanneer (i) een persoon niet verbonden met de
Referentieaandeelhouder of (ii) een groep van personen niet verbonden met de
Referentieaandeelhouder, in Onderling Overleg Handelend, de Controle verwerft over de Emittent,
waarbij:
(i)

“Controle” betekent (i) het verwerven of bezitten van meer dan 50% van de stemrechten in de
Emittent, (ii) het recht krachtens de statuten van de Emittent of op grond van overeenkomsten
gekend door de Emittent, om de meerderheid van de bestuurders van de Emittent te benoemen
of (iii) het verwerven of bezitten van een aantal stemrechten, zelfs indien minder dan 50% van
de uitstaande stemrechten in de Emittent, indien dergelijke verwerving of bezit heeft geleid tot
een verplicht openbaar overnamebod op alle uitstaande aandelen van de Emittent; en

(ii)

“in Onderling Overleg Handelend” betekent een groep van personen die, krachtens een
overeenkomst of afspraak (formeel of informeel), actief samenwerken om, via de
rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van aandelen van de Emittent, rechtstreeks of
onrechtstreeks de Controle over de Emittent te verwerven of te behouden.
(A)

Als zich een Controlewijziging voordoet
In het geval dat
(I)

de Emittent geen rating heeft; of

(II)

de Emittent een rating heeft en binnen de Controlewijzigingsperiode een
Ratingverlaging plaatsvindt als gevolg (geheel of gedeeltelijk) van deze
Controlewijziging,
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(elk een “Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling”), dan:
zal elke Obligatiehouder het recht hebben om de Emittent te verplichten om alle of
een deel van zijn Obligaties terug te betalen op de Controlewijziging Put Datum aan
het Put Terugbetalingsbedrag.
Om dit recht uit te oefenen moet de betrokken Obligatiehouder, tijdens de
Controlewijziging Put Uitoefeningsperiode, een geldig ingevulde en ondertekende
kennisgeving van uitoefening zoals van tijd tot tijd verkrijgbaar bij het aangeduide
kantoor van de Agent (een “Kennisgeving van Uitoefening van de
Controlewijziging Put”) neerleggen bij de bank of een andere financiële
tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de Obligaties houdt (de “Financiële
Tussenpersoon”) voor verdere aflevering aan de Emittent (met kopie aan het
aangeduide kantoor van de Agent), met dien verstande dat de Obligatiehouders
moeten nagaan bij hun Financiële Tussenpersoon, indien van toepassing, wanneer
aan deze Financiële Tussenpersoon instructies en Kennisgeving van Uitoefening van
de Controlewijziging Put moeten worden gegeven door de Obligatiehouders om de
tijdslimieten te respecteren zodat dergelijke uitoefening tijdig zou zijn.
De “Controlewijziging Put Datum” is de veertiende TARGET Werkdag na afloop
van de Controlewijziging Put Uitoefeningsperiode. Door een Kennisgeving van
Uitoefening van de Controlewijziging Put af te leveren, verbindt de Obligatiehouder
er zich toe om de Obligaties te houden tot de Controlewijziging Put Datum.
Betalingen met betrekking tot deze Obligaties zullen gedaan worden via
overschrijving naar een euro rekening gehouden bij een bank in een stad of gemeente
waar banken toegang hebben tot het TARGET Systeem zoals gespecificeerd door de
betrokken Obligatiehouder in de betrokken Kennisgeving van Uitoefening van de
Controlewijziging Put.
Eenmaal afgeleverd, zal een Kennisgeving van Uitoefening van de Controlewijziging
Put onherroepelijk zijn en zal de Emittent alle Obligaties terugbetalen die het
voorwerp uitmaken van de Kennisgevingen van Uitoefening van de
Controlewijziging Put die afgeleverd zijn op de Controlewijziging Put Datum.
Indien als gevolg van deze Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van de
Obligatiehouders), Obligatiehouders Kennisgevingen van Uitoefening van de
Controlewijziging Put indienen met betrekking tot ten minste 85% van de totale
Nominale Waarde van de Obligaties die op dat ogenblik uitstaan, kan de Emittent,
mits kennisgeving van niet minder dan 15 noch meer dan 30 dagen aan de
Obligatiehouders overeenkomstig Voorwaarde 14 (Kennisgevingen) (waarbij de
kennisgeving onherroepelijk is en de datum vastgesteld voor de terugbetaling
vermeldt), alle (maar niet slechts een gedeelte) van de dan uitstaande Obligaties
terugbetalen aan het Put Terugbetalingsbedrag. Betaling voor een dergelijke
Obligatie geschiedt zoals hiervoor aangegeven.
In deze Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders):
“Berekeningsagent” betekent KBC Bank NV of enige andere gerespecteerde
beleggings-, zaken- of commerciële bank zoals die van tijd tot tijd door de Emittent
kan worden aangeduid voor de berekening van het Put Terugbetalingsbedrag, en
waarvan de Obligatiehouders op de hoogte worden gebracht in overeenstemming met
Voorwaarde 14 (Kennisgevingen);
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“Put Terugbetalingsbedrag” betekent een bedrag per Obligatie berekend door de
Berekeningsagent door de Terugbetalingsvoet te vermenigvuldigen met de Nominale
Waarde van deze Obligatie en, indien nodig, het resultaat af te ronden naar de
dichtstbijzijnde eurocent (een halve eurocent zal naar boven afgerond worden),
vermeerderd met alle vervallen maar onbetaalde interest van deze Obligatie tot de
Controlewijziging Put Datum (niet inbegrepen); en
“Terugbetalingsvoet” betekent MIN (101%; 100% x Exp (T x 0,74720148386%)),
afgerond tot op het negende cijfer na de komma.
“T” betekent de tijd, uitgedrukt in decimalen van een jaar, verlopen van (en
daaronder inbegrepen) de Uitgiftedatum tot de relevante terugbetalingsdatum
(inbegrepen).
Om enige twijfel te voorkomen, betekent “Exp” de exponentiële functie, wat
betekent de functie ex, waarbij e het getal is (ongeveer 2,718) zodanig dat de functie
ex gelijk is aan zijn eigen afgeleide.
Het Put Terugbetalingsbedrag van toepassing in het geval van, of volgend op, de
Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling waarnaar wordt verwezen in
Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders), geeft een
maximale opbrengst weer van 0,75 punten boven de opbrengst van de Obligaties op
de Uitgiftedatum tot de Vervaldatum overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 26
mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing (het
“Koninklijk Besluit”). Het Koninklijk Besluit vereist inderdaad met betrekking tot
Obligaties die kunnen worden verhandeld op N rekeningen, indien beleggers een
recht uitoefenen om de Obligaties vervroegd terugbetaald te krijgen, dat het
actuarieel rendement het actuarieel rendement van de Obligaties bij de uitgifte tot de
vervaldatum niet kan overschrijden met meer dan 0,75 punten.
(B)

Kennisgeving van Controlewijziging
Binnen 5 Werkdagen volgend op een Gebeurtenis voor Vervroegde Terugbetaling zal
de Emittent de Obligatiehouders daarvan op de hoogte brengen in overeenstemming
met
Voorwaarde
14
(Kennisgevingen)
(een
“Kennisgeving
van
Controlewijziging”). De Kennisgeving van Relevante Controlewijziging zal een
verklaring bevatten die de Obligatiehouders op de hoogte brengt van hun recht om de
terugbetaling te eisen van hun Obligaties krachtens deze Voorwaarde 6(b)
(Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders). Dergelijke kennisgeving is
onherroepelijk.
De Kennisgeving van Controlewijziging zal eveneens de volgende informatie
bevatten:
(I)

voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle informatie die
van belang is voor de Obligatiehouders met betrekking tot de
Controlewijziging;

(II)

de laatste dag van de Controlewijziging Put Uitoefeningsperiode;

(III)

de Controlewijziging Put Datum; en

(IV)

het Put Terugbetalingsbedrag.
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(C)

De Agent is niet verplicht om toezicht te houden, of om enige stappen te
ondernemen, om na te gaan of zich een Controlewijziging of een gebeurtenis die tot
een Controlewijziging zou kunnen leiden, heeft voorgedaan of zich zou kunnen
voordoen en zal ten opzichte van de Obligatiehouders of enige andere persoon niet
verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies dat voortvloeit uit het feit dat
de Agent dit niet heeft gedaan.

(D)

Goedkeuring door de aandeelhouders
De Emittent bevestigt dat (i) de bepalingen van Voorwaarde 6(b) (Terugbetaling
naar keuze van de Obligatiehouders) zijn goedgekeurd bij een besluit van de
aandeelhouders van de Emittent in een algemene vergadering van aandeelhouders,
and (ii) dergelijk besluit is neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel
te Gent, en het bewijs van de neerlegging van dergelijk besluit bij de griffie van de
rechtbank van koophandel te Gent werd door de Emittent aan de Agent afgeleverd.

(c)

Aankoop
Onderworpen aan de vereisten (indien er zijn) van de beurs waarop de Obligaties zijn toegelaten tot de
notering en handel op het betrokken tijdstip en mits naleving van de toepasselijke wet- of regelgeving,
mogen de Emittent, elke Verbonden Vennootschap of Dochtervennootschap van de Emittent, op elk
moment Obligaties kopen op de open markt of anderszins en aan gelijk welke prijs. De stemrechten
verbonden aan dergelijke teruggekochte Obligaties zullen worden geschorst in geval van een algemene
vergadering en dergelijke Obligaties zullen worden geacht niet uit te staan daarvoor.

(d)

Uitdoving
Alle Obligaties die terugbetaald worden zullen uitdoven en mogen niet heruitgegeven of herverkocht
worden. Obligaties die door de Emittent of enige van haar Verbonden Vennootschappen of
Dochtervennootschappen mogen worden aangehouden of herverkocht naar keuze van de betrokken
Verbonden Vennootschap of Dochtervennootschap, of worden overgedragen aan de Agent voor
annulering.

(e)

Meerdere Kennisgevingen
Indien meer dan één kennisgeving van terugbetaling wordt gegeven krachtens deze Voorwaarde 6
(Terugbetaling en Terugkoop), geldt de eerste van dergelijke kennisgevingen.

7.

Betalingen

(a)

Hoofdsom en interest
Zonder afbreuk te doen aan artikel 474 van het Belgische Wetboek van vennootschappen zullen alle
betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de Obligaties gedaan worden via de Agent en
het Clearingsysteem in overstemming met de Regels van het Clearingsysteem. De betaling door de
Emittent onder de Obligaties aan het Clearingsysteem is bevrijdend voor de Emittent.

(b)

Betalingen
Elke betaling met betrekking tot de Obligaties ten gevolge van Voorwaarde 7(a) (Hoofdsom en
interest) zal gedaan worden door overschrijving op een rekening in euro aangehouden door de
begunstigde bij een bank in een stad of gemeente in dewelke banken toegang hebben tot het TARGET
Systeem.
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(c)

Betalingen onderworpen aan fiscale en andere toepasselijke wetgeving
Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zijn in alle gevallen onderworpen aan alle
toepasselijke fiscale wetten en andere wetten en regelgevingen.

(d)

Agenten, enz.
De Emittent behoudt zich het recht voor onder de Agentovereenkomst om te allen tijde de benoeming
van de Agent te beëindigen of, met het akkoord van de Agent, de benoeming te wijzigen, en
bijkomende of andere agenten te benoemen, met dien verstande dat zij (i) een betaalagent zal
behouden, (ii) een domiciliëringsagent zal behouden die een deelnemer is aan het Clearingsysteem en
(iii) indien vereist, een bijkomende betaalagent zal benoemen, van tijd tot tijd met een specifiek
aangeduid kantoor in een lidstaat van de Europese Unie die niet zal verplicht zijn om belastingen in te
houden of af te trekken krachtens Richtlijn 2003/48/EG van de Europese Raad of enige andere
Europese Richtlijn die de besluiten implementeert van de vergadering van de ECOFIN raad van 26-27
november 2000 over de belasting van inkomsten uit spaargelden of enige wet die deze Richtlijn
implementeert, er mee in overeenstemming is of is ingevoerd om in overeenstemming met deze
Richtlijn te zijn. Een bericht van wijziging van Agent of diens adresgegevens zal onmiddellijk worden
gegeven door de Emittent aan de Obligatiehouders in overeenstemming met Voorwaarde 4.14
(Kennisgevingen).

(e)

Geen kosten
De Agent zal aan een Obligatiehouder geen kosten of commissie aanrekenen op enige betaling met
betrekking tot de Obligaties.

(f)

Fracties
Bij het doen van betalingen aan de Obligatiehouders, zal, indien de relevante betaling geen bedrag is
dat een geheel veelvoud is van de kleinste eenheid van de relevante munteenheid waarin de betaling
moet worden gedaan, een dergelijke betaling afgerond worden tot de dichtstbijzijnde eenheid.

(g)

Niet-TARGET Werkdagen
Indien een betaaldatum met betrekking tot de Obligaties geen TARGET Werkdag is, zal de
Obligatiehouder geen recht hebben op betaling tot de eerstvolgende TARGET Werkdag, noch zal hij
recht hebben op enige interest of ander bedrag met betrekking tot dergelijke uitgestelde of voorziene
betaling. Voor de berekening van het interestbedrag dat betaalbaar is op de Obligaties, wordt de
Interest Betaaldatum niet aangepast.

8.

Belasting
Alle betalingen van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent met betrekking tot de
Obligaties zullen worden gedaan zonder inhouding of aftrek van of omwille van, enige huidige of
toekomstige belastingen, heffingen of overheidstaksen van welke aard ook (“Belastingen”), die
worden opgelegd, geheven of geïnd door of voor rekening van België, of enige politieke
onderverdeling of overheid ervan die bevoegdheid heeft om Belastingen op te leggen, tenzij zulke
inhouding of aftrek van de Belastingen is vereist door de wet.

9.

Gevallen van Wanprestatie
Indien één van de volgende gebeurtenissen (elk een “Wanprestatie”) zich voordoet en doorgaat, dan
kan een Obligatie, door middel van een door de Obligatiehouder gegeven schriftelijk bericht aan de
Emittent op haar maatschappelijke zetel met kopie aan de Agent op zijn aangeduid kantoor,
onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar worden verklaard tegen de hoofdsom van EUR 1.000 elk,
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samen met vervallen interesten (indien die er zijn) tot de datum van betaling, zonder dat verdere
formaliteiten nodig zijn tenzij de Wanprestatie is verholpen vóór ontvangst van deze kennisgeving door
de Agent:
(i)

Niet-betaling: de Emittent laat na de hoofdsom van of de interest op de Obligaties te betalen
wanneer die betaalbaar zijn en dergelijke wanprestatie blijft duren voor een periode van 5
Werkdagen voor de hoofdsom en 10 Werkdagen voor de interest;

(ii)

Inbreuk op andere bepalingen, overeenkomsten of verbintenissen: de Emittent verzuimt
om enige andere bepaling, afspraak, overeenkomst of verplichting (andere dan waarnaar wordt
verwezen onder (i) hierboven) na te leven of uit te voeren zoals beschreven in de
Voorwaarden, de Agentovereenkomst of de Clearingovereenkomst en dergelijke wanprestatie
kan niet worden rechtgezet of, indien dergelijke wanprestatie wel kan worden rechtgezet,
dergelijke wanprestatie niet is rechtgezet binnen een periode van 15 Werkdagen na de datum
waarop een schriftelijke kennisgeving van deze wanprestatie werd verzonden aan de Emittent
door een Obligatiehouder;

(iii)

Cross-Default van de Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap:
(A)

enige Schuld van de Emittent of van enige Belangrijke Dochtervennootschap wordt
niet betaald op de betrokken betaaldatum daarvan of, desgevallend, na het verstrijken
van enige toepasselijke of toegestane termijn van respijt of uitstel;

(B)

dergelijke Schuld wordt verschuldigd en betaalbaar vóór haar opgegeven vervaldag
of betaaldatum als gevolg van een wanprestatie (ongeacht de wijze waarop die
gedefinieerd of omschreven is), op voorwaarde dat dergelijke wanprestatie niet is
geremedieerd binnen de periode zoals overeengekomen, en dat er niet is verzaakt aan
het inroepen van dergelijke wanprestatie;

(C)

De Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap verzuimt enig bedrag onder
enige huidige of toekomstige waarborg voor, of vrijwaring met betrekking tot, een
Schuld te betalen op de betrokken betaaldatum daarvan of, desgevallend, na het
verstrijken van enige toepasselijke of toegestane termijn van respijt of uitstel,

op voorwaarde dat het bedrag van de relevante Schulden, waarborgen en vrijwaringen
waarnaar verwezen wordt in de paragrafen hierboven, in totaal, hoger is dan of gelijk is aan
EUR 10.000.000, of haar equivalent in andere munteenheden;
(iv)

Tenuitvoerleggingsprocedures: een tenuitvoerlegging op basis van een uitvoerend beslag
wordt uitgewonnen tegen alle of een deel van de eigendom of activa van de Emittent of een
Belangrijke Dochtervennootschap met een totale boekwaarde van ten minste EUR 25.000.000
(of een equivalent ervan op het ogenblik van uitwinning) en wordt niet opgeheven of verzaakt
binnen drie maanden;

(v)

Uitwinning van een Zekerheid: een Zekerheid gecreëerd of genomen door de Emittent of
een Belangrijke Dochtervennootschap met betrekking tot haar eigendom of activa waarvan de
boekwaarde op het ogenblik van de uitwinning ten minste EUR 25.000.000 bedraagt (of een
equivalent ervan op het ogenblik van uitwinning) wordt uitgewonnen en de
uitwinningsprocedure met betrekking tot dergelijke Zekerheid wordt niet geschorst of
opgeheven binnen drie maanden;

(vi)

Niet-nageleefd vonnis of arrest: een vonnis of arrest of bevel voor de betaling van een
bedrag van meer dan EUR 25.000.000 (of een equivalent ervan in een andere munteenheid op
het ogenblik van de uitspraak) wordt geveld tegen de Emittent of een Belangrijke
Dochtervennootschap en tegen deze uitspraak of dit bevel is geen beroep of een ander
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rechtsmiddel mogelijk die de betalingsverplichting zou opschorten, en dergelijke uitspraak of
bevel blijft niet-nageleefd voor een periode van drie maanden na de datum ervan of, indien
later, de datum voor betaling die daarin wordt vermeld; of
(vii)

(viii)

Insolventie:
(A)

De Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap is failliet of niet in staat om
haar schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn;

(B)

tegen de Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap wordt een procedure
ingeleid of, de Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap leidt zelf een
procedure in met het oog op een faillissement of een andere insolventieprocedure van
de Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap onder toepasselijke Belgische
of buitenlandse faillissements-, insolventie- of andere soortgelijke wetgeving (met
inbegrip van de Belgische wet van 8 augustus 1997 op het faillissement en de
Belgische wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen), met dien verstande dat indien de Emittent of de Belangrijke
Dochtervennootschap zich te goeder trouw verdedigt tegen een procedure tegen hem
of haar ingeleid en dergelijke verdediging succesvol is, de Wanprestatie slechts zal
worden geacht in te gaan binnen één maand volgend op de datum van dergelijke
inleiding van de procedure;

(C)

De Emittent of een Dochtervennootschap wordt door een bevoegde rechtbank failliet
verklaard of een curator of vereffenaar (of andere gelijkaardige functionaris onder de
toepasselijke wetgeving) wordt benoemd met betrekking tot de Emittent of een
Dochtervennootschap, of een curator of vereffenaar (of andere gelijkaardige
functionaris onder de toepasselijke wetgeving) wordt benoemd om bezit te nemen
van alle of een substantieel deel van de activa van de Emittent of een
Dochtervennootschap;

(D)

de Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap staakt of schort de betaling van
alle of een wezenlijk deel (of een welbepaalde categorie) van haar schulden op of
kondigt de intentie aan om de betaling te staken of op te schorten;

(E)

De Emittent of een Dochtervennootschap (in elk geval omwille van effectieve of
verwachte insolventie) begint andere dan normale onderhandelingen met één of meer
van haar schuldeisers voor het uitstel, de herschikking of aanpassing van haar
schulden of gaat een overeenkomst aan voor het uitstel, de herschikking of
aanpassing van al (of een welbepaalde categorie van) haar schulden, stelt voor of
maakt een algemene overdracht of een regeling of akkoord met of ten behoeve van de
betrokken schuldeisers met betrekking tot deze schulden of een moratorium wordt
verklaard of treedt in werking ten aanzien van alle of een deel (of een welbepaalde
categorie) van de schulden van de Emittent of van een dochtervennootschap;

Reorganisatie, wijziging, stopzetting of overdracht van activiteiten of overdracht van
activa:
(A)

er doet zich een wezenlijke wijziging voor van het karakter van de activiteiten van de
Groep, beschouwd in haar geheel, ten opzichte van de activiteiten die worden
uitgeoefend op de Uitgiftedatum; of

(B)

de Emittent stopt of dreigt te stoppen met alle of een wezenlijk deel van haar
activiteiten of operaties of er doet zich een reorganisatie voor of overdracht van
activa van de Groep die leidt tot:
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(I)

een wezenlijke wijziging of stopzetting van het karakter van de activiteiten
van de Groep, beschouwd in haar geheel; of

(II)

een overdracht van alle of substantieel alle activa van de Groep,

anders dan onder voorwaarden die door de algemene vergadering van de
Obligatiehouders zijn goedgekeurd of op een basis van solventie en zolang de Groep,
beschouwd in haar geheel, actief blijft in de voedingsindustrie of de
voedingsingrediëntenindustrie, en verbonden diensten en sectoren;
(ix)

Vereffening: een vonnis of arrest wordt geveld of een besluit wordt van kracht met betrekking
tot de vereffening of ontbinding van de Emittent of een Belangrijke Dochtervennootschap
(behalve, in geval van een Belangrijke Dochtervennootschap, een niet-deficitaire vereffening
of ontbinding);

(x)

Onwettigheid: het is of wordt voor de Emittent onwettig om haar verplichtingen met
betrekking tot de Obligaties na te komen of uit te voeren;

(xi)

Stopzetting van de notering van de Obligaties: de schrapping of weglating van de notering
van de Obligaties op Euronext Brussels gedurende 15 opeenvolgende Werkdagen ingevolge
een tekortkoming van de Emittent, behalve als de Emittent een notering van de Obligaties
verkrijgt op een andere gereglementeerde markt in de Europese Economische Ruimte uiterlijk
op de laatste dag van deze periode van 15 Werkdagen.

10.

Verbintenissen

(a)

De Emittent zal ervoor zorgen dat ze haar maatschappelijke zetel of verblijfplaats niet zal vestigen in of
in het algemeen onderworpen zal worden aan de belastingdienst van een ander rechtsgebied dan België.

(b)

Wanneer de Obligaties genoteerd worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op of
vóór de Uitgiftedatum, verbindt de Emittent zich ertoe om aan de betrokken beurs alle documenten,
informatie en verbintenissen te geven en alle advertenties of ander materiaal te publiceren dat nodig is
om dergelijke notering te bekomen en te behouden, en om alle redelijke inspanningen te leveren opdat
dergelijke notering blijft bestaan zolang de Obligaties blijven uitstaan. Indien de Obligaties niet of
ophouden genoteerd te zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels verbindt de Emittent
zich ertoe om ervoor te zorgen dat de Obligaties worden toegelaten tot de verhandeling op een andere
gereglementeerde markt in de Europese Economische Ruimte.

11.

Verjaring
Vorderingen tegen de Emittent voor betaling met betrekking tot de Obligaties zullen verjaren na
verloop van 10 jaar (in geval van hoofdsom) of 5 jaar (in geval van interest) na de betrokken Relevante
Datum met betrekking tot dergelijke betaling.
Vorderingen met betrekking tot enige andere betaalbare bedragen met betrekking tot de Obligaties
zullen verjaren na verloop van 10 jaar volgend op de datum waarop dergelijke betaling verschuldigd
wordt.

12.

Algemene vergadering van de Obligatiehouders, wijziging en verzaking

(a)

Algemene vergaderingen van de Obligatiehouders
De Agentovereenkomst bevat bepalingen met het oog op het bijeenroepen van algemene vergaderingen
van de Obligatiehouders om aangelegenheden te bespreken die hen in algemene zin aanbelangen, met
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inbegrip van de bekrachtiging bij Buitengewoon Besluit van een wijziging aan enige van deze
Voorwaarden.
Alle algemene vergaderingen van de Obligatiehouders zullen worden gehouden in overeenstemming
met de bepalingen van artikel 568 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen met
betrekking tot algemene vergaderingen van obligatiehouders, met dien verstande echter dat de
Emittent, op eigen kosten, onmiddellijk een algemene vergadering van de Obligatiehouders zal
bijeenroepen op schriftelijk verzoek van Obligatiehouders die niet minder dan één tiende van de totale
hoofdsom van de uitstaande Obligaties houden. Onderworpen aan de quorum- en
meerderheidsvereisten uiteengezet in artikel 574 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, en
indien daaronder vereist, onderworpen aan de homologatie door het hof van beroep te Gent, heeft de
algemene vergadering van de Obligatiehouders het recht om de bevoegdheden uit te oefenen die
uiteengezet worden in artikel 568 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en om, op voorstel
van de Raad van Bestuur, bepalingen van deze Voorwaarden te wijzigen of daaraan te verzaken, met
dien verstande echter dat de volgende zaken alleen maar mogen worden bekrachtigd door middle van
een Buitengewoon Besluit genomen op een algemene vergadering van de Obligatiehouders waarop
twee of meer personen die niet minder dan driekwart of, op een verdaagde vergadering, één kwart van
de totale hoofdsom van de uitstaande Obligaties houden of vertegenwoordigen, een quorum vormen: (i)
voorstel om een datum vastgesteld voor de betaling van hoofdsom of interest met betrekking tot de
Obligaties te wijzigen, om het bedrag van de hoofdsom of interest betaalbaar op een datum met
betrekking tot de Obligaties te verminderen of om de berekeningsmethode van het bedrag van een
betaling met betrekking tot de Obligaties bij de terugbetaling of op de vervaldag of de datum voor een
dergelijke betaling te wijzigen; (ii) voorstel tot ruil, omzetting of vervanging van de Obligaties door, of
de omzetting van de Obligaties in aandelen, obligaties of andere obligaties of effecten van de Emittent
of een andere opgerichte of nog op te richten rechtspersoon of vennootschap; (iii) voorstel om de
munteenheid te veranderen waarin de bedragen die met betrekking tot de Obligaties verschuldigd zijn
betaalbaar zijn; (iv) voorstel om het quorum vereist op een algemene vergadering van de
Obligatiehouders of de meerderheid vereist om een Buitengewoon Besluit te nemen, te wijzigen.
Obligaties die op het ogenblik van een algemene vergadering van de Obligatiehouders worden
gehouden door of voor rekening van de Emittent, een Verbonden Vennootschap of een
Dochtervennootschap van de Emittent, zullen buiten beschouwing worden gelaten en worden geacht
niet uit te staan.
Besluiten die geldig werden genomen in overeenstemming met deze bepalingen zullen alle
Obligatiehouders binden, ongeacht of zij aanwezig waren op de algemene vergadering en of zij voor
dergelijk besluit hebben gestemd.
De Agentovereenkomst voorziet dat schriftelijk besluit ondertekend door of namens alle
Obligatiehouders voor alle doeleinden even geldig en doeltreffend zal zijn als een Buitengewoon
Besluit dat werd genomen op een geldig bijeengeroepen en gehouden algemene vergadering van de
Obligatiehouders. Dergelijk schriftelijk besluit mag vervat zijn in een document of in verschillende
documenten in dezelfde vorm, elk ondertekend door of namens één of meerdere Obligatiehouders.
(b)

Wijziging en verzaking
De Agent kan, zonder de instemming van de Obligatiehouders, akkoord gaan met wijzigingen aan de
bepalingen van de Agentovereenkomst of enige overeenkomst die de Agentovereenkomst aanvult (i)
die, volgens de Agent, van gering belang of van formele of technische aard zijn, of die aangebracht
worden om een manifeste vergissing te verbeteren of om dwingende wettelijke bepalingen na te leven,
en (ii) andere wijzigingen aan de bepalingen van de Agentovereenkomst of enige overeenkomst die de
Agentovereenkomst aanvullen, die, volgens de Agent, de belangen van de Obligatiehouders niet
schaden.
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Dergelijke wijziging zal alle Obligatiehouders binden en zal zo spoedig mogelijk daarna worden
medegedeeld aan de Obligatiehouders overeenkomstig Voorwaarde 14 (Kennisgevingen).
(c)

Algemene vergaderingen van de Aandeelhouders en recht op informatie
De Obligatiehouders hebben het recht om alle algemene vergaderingen van de Aandeelhouders van de
Emittent bij te wonen, in overeenstemming met artikel 537 van het Belgische Wetboek van
vennootschappen, en hebben het recht om alle documenten te ontvangen of in te kijken die aan hen
moeten worden gegeven of bekendgemaakt in overeenstemming met het Belgische Wetboek van
vennootschappen. De Obligatiehouders die een algemene vergadering van Aandeelhouders bijwonen
hebben enkel een raadgevende stem.

13.

Kennisgevingen
Berichten aan de Obligatiehouders zullen geldig zijn (i) indien afgeleverd door of namens de Emittent
aan het Clearingsysteem voor mededeling aan de deelnemers aan het Clearingsysteem en (ii) indien
bekendgemaakt in twee toonaangevende kranten die algemeen verspreid worden in België (naar
verwachting L’Echo en De Tijd). Dergelijk bericht zal worden geacht te zijn gegeven op de laatste dag
van (i) zeven dagen na aflevering ervan aan het Clearingsysteem en (ii) de publicatie van de laatste
krant die dergelijk bericht bevat.
De Emittent zal er voor zorgen dat alle berichten op een geldige wijze worden bekendgemaakt op een
wijze die overeenstemt met de regels en reglementen van de beurs of enige andere regelgevende
overheid waarop de Obligaties op dat ogenblik zijn genoteerd. Dergelijk bericht zal geacht worden te
zijn gegeven op de datum van deze bekendmaking of, indien dit bericht moet worden bekendgemaakt
in meer dan één krant of op meer dan één wijze, op de datum van de eerste bekendmaking in de krant
die dergelijk bericht bevat of op elke vereiste wijze.
Bovenop de hiervoor vermelde mededelingen en bekendmakingen zal, met betrekking tot oproepingen
voor een algemene vergadering van de Obligatiehouders, elke oproeping voor dergelijke vergadering
worden gedaan in overeenstemming met artikel 570 van het Belgische Wetboek van vennootschappen,
door een aankondiging ten minste vijftien dagen vóór de vergadering in het Belgisch Staatsblad en in
een kracht die algemeen wordt verspreid in België. Besluiten die aan de vergadering worden
voorgelegd moeten in de oproeping worden beschreven.

14.

Verdere uitgiftes
Onderworpen aan Voorwaarde 3 (Negatieve Zekerheid), mag de Emittent van tijd tot tijd zonder de
instemming van de Obligatiehouders verdere notes, obligaties of schuldinstrumenten creëren en
uitgeven die (i) ofwel dezelfde voorwaarden hebben als de uitstaande notes, obligaties of
schuldinstrumenten van gelijk welke serie (met inbegrip van de Obligaties), (ii) ofwel dezelfde
voorwaarden hebben, met uitzondering van de eerstvolgende betaling van de interest, zodat, tenzij
anders wordt bepaald, dergelijke verdere uitgifte zal worden geconsolideerd na interestbetaling en één
enkele serie zal vormen met de uitstaande notes, obligaties of schuldinstrumenten van enige serie (met
inbegrip van de Obligaties). De Agentovereenkomst bevat bepalingen voor de oproeping van één
enkele vergadering van de Obligatiehouders.

15.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

(a)

Toepasselijk recht
De Obligaties evenals de Agentovereenkomst en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien
uit of verband houden met de Obligaties worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het
Belgisch recht.
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(b)

Bevoegde rechtbanken
De rechtbanken van Brussel, België, zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die kunnen
voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties en de Agentovereenkomst en
dienovereenkomstig dienen alle rechtsvorderingen of procedures die voortvloeien uit of verband
houden met de Obligaties en de Agentovereenkomst (Rechtsvorderingen) voor deze rechtbanken te
worden ingeleid.
De Emittent heeft zich in de Agentovereenkomst onherroepelijk onderworpen aan de bevoegdheid van
deze rechtbanken en heeft verzaakt aan enig bezwaar tegen Rechtsvorderingen in deze rechtbanken op
de grond van de locatie. Deze onderwerping wordt gemaakt ten behoeve van elk van de
Obligatiehouders en beperkt niet het recht van elk van hen om Rechtsvorderingen in te stellen in elke
andere bevoegde rechtbank noch zal het instellen van Rechtsvorderingen in één of meer rechtsgebieden
het instellen van Rechtsvorderingen in elk ander rechtsgebied uitsluiten (gelijktijdig of niet).
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IV.

CLEARING

De Obligaties zullen worden aanvaard voor clearing (vereffening) in het Clearingsysteem onder het ISIN
nummer BE0002227933 en de Common Code 122911462, en zullen bijgevolg onderworpen zijn aan de Regels
van het Clearingsysteem.
Het aantal Obligaties in omloop op gelijk welk ogenblik zal worden ingeschreven in het obligatiehoudersregister
van de Emittent op naam van de NBB.
Toegang tot het Clearingsysteem kan worden verkregen via de deelnemers aan het Clearingsysteem die volgens
de Regels van het Clearingsysteem effecten zoals de Obligaties kunnen bijhouden.
Tot de deelnemers aan het Clearingsysteem behoren bepaalde kredietinstellingen, beursvennootschappen,
Clearstream, Luxembourg en Euroclear. Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om te worden
vereffend, en bijgevolg aanvaard, door Euroclear en Clearstream, Luxembourg en kunnen beleggers hun
Obligaties houden op een effectenrekening bij Euroclear en Clearstream, Luxembourg.
De overdracht van belangen in de Obligaties zal tussen de deelnemers aan het Clearingsysteem worden
uitgevoerd in overeenstemming met de Regels van het Clearingsysteem. Overdrachten tussen beleggers zullen
gebeuren in overeenstemming met de respectievelijke regels en operationele procedures van de deelnemer aan
het Clearingsysteem via dewelke zij hun Obligaties houden.
De Domiciliëringsagent zal de verplichtingen uitvoeren van de domiciliëringsagent, uiteengezet in (i) de
Clearingovereenkomst die zal worden afgesloten op of rond 19 mei 2015 tussen de NBB, de Emittent en de
Domiciliëringsagent en (b) de Agentovereenkomst.
De Emittent en de Domiciliëringsagent hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor de nakoming door het
Clearingsysteem of door de deelnemers aan het Clearingsysteem van hun eigen of elkaars respectieve regels en
operationele procedures.
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V.

BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT

A.

Overzicht

De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht op 2 december 1986 voor een
onbepaalde duur onder de naam “Vandemoortele International”, bij oprichtingsakte verleden voor notaris JeanPierre Hocke, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1987. De statuten van de
Emittent werden meerdere malen gewijzigd en voor de laatste keer bij notariële akte van 13 mei 2014. De naam
van de Emittent werd gewijzigd in “Vandemoortele” ten gevolge van wijzigingen aan de statuten van 8 april
1999, zoals bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1999.
De Emittent is de holdingmaatschappij van een in België gebaseerde geïntegreerde groep die voedingsproducten
produceert en verkoopt, voornamelijk in het segment van verpakte eetbare oliën en vetten (Lipids) en
diepgevroren bakkerij producten (Bakery Products). De Emittent treedt ook op als agent voor de aankoop van
grondstoffen en levert IT-, algemene inkoop-, fiscale en juridische diensten aan de leden en joint ventures van
de Groep. In 2014 realiseerde de Emittent een geconsolideerde omzet van ongeveer EUR 1,2 miljard met
ongeveer 4.700 werknemers die werken in 32 productiesites en 17 commerciële sites verspreid over 12
Europese landen. (Zie pagina 2-4 van het Corporate Governance Charter van Vandemoortele (beschikbaar op
www.vandemoortele.com) voor een gedetailleerde beschrijving van de diensten die de Emittent levert aan de
Groep.)
De maatschappelijke zetel van de Emittent is gevestigd te Moutstraat 64, 9000 Gent, België, met
ondernemingsnummer BE 0429.977.343 (RPR Gent) en telefoonnummer +32 9 242 45 11.
De Emittent is een volledig familiebedrijf. In maart 2009 kenden GIMV NV en GIMV-XL Partners Comm.VA
(“GIMV-XL Fund”) een EUR 75 miljoen achtergestelde lening toe aan de Emittent. Bij deze gelegenheid heeft
de Emittent ook 129.058 warrants uitgegeven aan GIMV NV en GIMV-XL Fund, die hen bij uitoefening recht
geven op 23,58% (onderworpen aan anti-verwateringsaanpassingen) van het volledig verwaterde
aandelenkapitaal van de Emittent. GIMV-XL Fund is een fonds gesponsord door GIMV NV, een private equity
vennootschap genoteerd op NYSE Euronext Brussels, en het Vlaams Gewest. GIMV-XL Fund richt zich op
groeibedrijven in Vlaanderen. GIMV NV, GIMV-XL Fund en Adviesbeheer GIMV XL NV (GIMV-XL’s
fondsbeheerder, die op 31 maart 2010 6.639 warrants verwierf) worden samen “GIMV” genoemd. Zij bezitten
respectievelijk 46.468, 75.951 en 6.639 warrants van de Emittent. Zie ook “Aandelenkapitaal,
overdrachtsbeperkingen, bepaalde uitstaprechten en bestuur” en “Materiële Contracten” in dit Deel V.
B.

Maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de Emittent wordt gedefinieerd in artikel 3 van haar statuten en omvat het
volgende: (i) het verwerven van participaties in rechtspersonen, (ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde
maken van deze participaties, (iii) het deelnemen aan het bestuur en het toezicht van de vennootschappen waarin
zij participaties aanhoudt, (iv) het financieren, door het toestaan van leningen of kredietopeningen of het
toekennen van waarborgen, en alle andere handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan kredietinstellingen, (v) het verlenen van diensten, bijstand en advies op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van gereglementeerd beleggingsadvies,
(vi) het waarnemen van bestuursopdrachten, (vii) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en andere rechten, (viii) het verlenen van boekhoudkundige diensten en diensten van
financieel beheer, cash management, productieplanning, logistiek beheer en andere diensten aan
dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen, (ix) aankoop, verkoop, import en export van
goederen, (x) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen en (xi) het aankopen, verkopen en alle transacties met
betrekking tot roerende en onroerende goederen.
Voormelde opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin worden opgevat. De Emittent mag handelen
ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in
samenwerking met hen. De Emittent mag alle handelingen van een commerciële, industriële, onroerende,
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roerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of wezenlijk
zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. De Emittent mag haar doel verwezenlijken zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
C.

Geschiedenis en ontwikkeling

Constant Vandemoortele richtte de onderneming op in 1899 in Izegem, België, als een familiebedrijf. Meer dan
een eeuw later is de onderneming uitgegroeid tot een toonaangevende Europese voedingsgroep die marktleider
is in haar twee hoofdactiviteiten:


Lipids (EUR 556 miljoen of 43,8% van de omzet van de Groep in 2014); en



Bakery Products (EUR 709 miljoen of 55,9% van de omzet van de Groep in 2014).

De opsplitsing tussen Lipids en Bakery Products is gebaseerd op de gesegmenteerde informatie in
overeenstemming met IFRS.
In de geschiedenis van de Emittent (samen met haar dochtervennootschappen, “Vandemoortele” of de
“Groep”) kunnen vier belangrijke fasen worden onderscheiden:


Oprichting en ontwikkeling tot een nationale producent van eetbare oliën in bulk (1899-1945): De
eerste fabriek werd gebouwd in 1899 in Izegem (België) door Constant Vandemoortele en zijn zoon
Adhémar. Vandemoortele groeide uit van lokale producent en leverancier voor de zeep- en
veevoederindustrie tot een nationale producent van eetbare oliën in bulk.



Van nationale olieproducent tot Europese producent van oliën en vetten, bakkerij producten en
sojavoeding (1946-1997): Vandemoortele groeide van een nationale producent van eetbare oliën uit in
een Europees verticaal geïntegreerde producent van oliën en vetten (ruwe olie, geraffineerde olie,
gebottelde olie, margarine, vetten en mayonaise). De oprichting van Vamix in 1978 voegde een nieuw
segment toe aan de Groep, namelijk diepgevroren brood en bakkerijproducten. Met de oprichting van
Alpro in 1980, was Vandemoortele in staat om uit te breiden naar de productie van soja-dranken en
aanverwante producten, wat een andere belangrijke activiteit toevoegde aan de Groep. Geleidelijk aan
verwierf of richtte de Groep de productie-eenheden en commerciële organisaties op in de belangrijkste
landen van de Europese Unie.



Focus op en expansie van drie activiteiten (1998-2008): Vandemoortele voerde een strategische
herschikking uit van haar productportfolio en verkocht in 1998 de low-margin upstream
bulkactiviteiten
(pletten
en
raffinage)
en
in
2002-2003
haar
oliebottelen
mayonaiseproductieactiviteiten (met uitzondering van de Belgische merken). De focus werd vervolgens
gericht op drie kernactiviteiten waarin de Groep marktleider in Europa was of zou kunnen worden: d.i.,
Soy Foods, Lipids (margarines en vetten) en Bakery Products (diepgevroren bakkerijproducten). Van
2004 tot 2008 voerde Vandemoortele een nieuwe fase van groei door via een combinatie van
organische groei en overnames: Cottes, Frankrijk (artisanaal brood - 2004), Colombus Food, België
(donuts - 2004), SoFine Foods, Nederland (tofu en vleesvervangers - 2006), Erkens Bakkerijen,
Nederland (patisserie - 2006), Gourmand, Polen (brood en gebak - 2007) en Panavi, Frankrijk (brood
en gebak - 2008).



Focus op Lipids en Bakery Products (since 2009): 2009 was een belangrijk jaar voor Vandemoortele
waarin zij een strategische heroriëntatie en reorganisatie doorvoerde, door de verkoop van haar Alpro
soja divisie en de beslissing om zich te concentreren op Lipids en Bakery Products, waarbij zij haar dan
uitstaande senior term en revolving facilities heronderhandelde zijn en GIMV aantrok om te investeren
in Vandemoortele met een achtergestelde lening. Zie “Aandelenkapitaal, overdrachtsbeperkingen,
bepaalde uitstaprechten en bestuur” en “Materiële Contracten” in dit Deel V.
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Het doel van de Groep blijft om haar twee kernactiviteiten uit te breiden door middel van verdere
organische groei en overnames. In 2010 verwierf Vandemoortele de margarines en vetten activiteit van
Van Dijk Food Products. Met ingang van 2 januari 2012 verkocht Vandemoortele het ‘Gouda’s Glorie’
merk voor sauzen aan Remia (terwijl het ‘Gouda Glorie’ merk voor margarines en vetten werd
behouden) en verwierf de Remia semi-vloeibare oliën en vetten activiteit in 2/3 liter blikken voor de
detailhandel, zowel merkproducten als private label. Door deze overname versterkte Vandemoortele
haar leidende positie op de Nederlandse markt van margarines en vetten. Begin 2015 verwierf de
Groep LAG, de marktleider in diepgevroren focaccia en brood in Italië. Zie ook “Recente
Ontwikkelingen” in dit Deel V.
Zowel in de Lipids als Bakery Products business lines is Vandemoortele marktleider in Europa.1 Zie
ook “Kernactiviteiten en markten” in dit Deel V.
D.

Aandelenkapitaal, overdrachtsbeperkingen, bepaalde uitstaprechten en bestuur

Aandelenkapitaal
Op de datum van dit Prospectus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Emittent EUR 11.357.100,
vertegenwoordigd door 418.150 volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde. De Emittent heeft 129.058
warrants aan GIMV uitgegeven, waardoor die bij uitoefening recht heeft op 23,58% (onderworpen aan antiverwateringsaanpassingen) van het volledig verwaterde aandelenkapitaal van de Emittent. De warrants zijn
uitoefenbaar in aandelen van categorie B op gelijk welk moment tot 27 maart 2017.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie categorieën. Er zijn momenteel 417.323 aandelen van categorie A, die
gehouden worden door de familiale aandeelhouders van de Emittent (verzameld in Safinco NV), en 827
aandelen van categorie C, die door de Emittent gehouden worden om opties te verstrekken aan het management
van de Emittent. Er zijn momenteel geen aandelen van categorie B omdat tot op heden GIMV geen van haar
warrants heeft uitgeoefend. De aandelen van categorie A, B en C hebben dezelfde rechten, slechts onderworpen
aan de klassebenaming, stem- en aandelenoverdrachtregelingen die worden uiteengezet in de statuten van de
Emittent (en zoals beschreven in dit Prospectus).
In 2014 werden in totaal 2.425 aandelenopties uitgegeven krachtens een Aandelenoptieplan voor leden van het
Directiecomité. De Emittent heeft 827 aandelen van categorie C verworven om te voldoen aan deze opties.
Krachtens de voorwaarden van het Aandelenoptieplan, heeft de Emittent een calloptie op de aandelen die
verworven worden door middel van uitoefening van de aandelenopties om de stabiliteit van de
aandeelhoudersstructuur van de Emittent te garanderen.
Overdrachtsbeperkingen en uitstap
De overdracht van aandelen van categorie A en B (of warrants die recht geven op aandelen van categorie B) zijn
onderworpen aan beperkingen zoals verder beschreven in de statuten en in een inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten door de Emittent, Safinco NV, en GIMV op 27 maart 2009
(zoals gewijzigd en herzien op 30 june 2011, 18 oktober 2012 en 17 maart 2014, de “Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst”). Houders van aandelen van categorie A hebben een voorkeurrecht in het
geval de houders van aandelen van categorie B (of warrants die recht geven op aandelen van categorie B) hun
aandelen (of warrants) willen overdragen, houders van aandelen van categorie B (of warrants die recht geven op
aandelen B) een voorkeurrecht (of een volgrecht) in het geval houders van aandelen van categorie A hun
aandelen willen overdragen, en, in sommige gevallen, hebben houders van aandelen van categorie A het recht
om aandelen van categorie B (of de warrants die recht geven op aandelen van categorie B) mee te slepen bij de

1

Bron: De Emittent’s interne strategische beoordeling van de Lipids en Frozen Bakery markten (gebaseerd op zowel interne als,
voor zover beschikbaar, externe marktgegevens).
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verkoop van de aandelen van categorie A. Er zijn geen overdrachtsbeperkingen van toepassing op de aandelen
van categorie C.
In overeenstemming met artikel 39 van de statuten en artikel 12.1 van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, hebben de houders van de aandelen van categorie B (of warrants die recht geven
op aandelen van categorie B) (op dit moment, GIMV) vanaf 27 maart 2015 het recht om onderhandelingen op te
starten met de houders van de aandelen van categorie A en de Emittent met betrekking tot een mogelijke
volledige trade sale of beursgang van de Emittent of een overname van de uitstaande aandelen van categorie B
(of warrants die recht geven op aandelen van categorie B) door de houders van de aandelen van categorie A of
derde partijen (een “Uitstap”). Als na een periode van zes maanden na de start van deze onderhandelingen, er
geen Uitstap heeft plaatsgevonden, hebben de houders van de aandelen van categorie B (of warrants die recht
geven op aandelen van categorieB) het recht om een georganiseerde verkoopprocedure op te starten met het oog
op de verkoop van de aandelen van categorie B (of warrants die recht geven op aandelen B) die zij op dat
moment houden aan derde partijen, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de
statuten en de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, waaronder een voorkeurrecht voor de houders
van de aandelen van categorie A met betrekking tot de voorgenomen verkoop van aandelen van categorie B (of
warrants die recht geven op aandelen van categorie B) tot beperkte derde partijen.
Bestuur
Houders van aandelen van categorie A hebben het recht om zes kandidaten voor te dragen voor de Raad van de
Emittent die bestaat uit 14 leden.
Houders van aandelen van categorie B of warrants hebben het recht om (i) twee kandidaten voor te dragen
zolang hun aandelenbelang of warrants (in de veronderstelling dat ze volledig zijn uitgeoefend) in de Emittent
niet minder dan 10% vertegenwoordigt van het kapitaal van de Emittent (op een volledig verwaterde basis), en
(ii) één waarnemer voor te dragen zolang hun aandelenbelang of warrants (in de veronderstelling dat ze volledig
zijn uitgeoefend) in de Emittent niet minder dan 5% vertegenwoordigt van het kapitaal van de Emittent (op een
volledig verwaterde basis).
De Kredietverstrekkers (zoals gedefinieerd in de Achtergestelde Lening, zoals hieronder gedefinieerd) hebben
het recht om (i) twee kandidaten voor te dragen zolang de hoofdsom (waaronder voor alle duidelijkheid,
samengestelde interest) die uitstaat onder de Achtergestelde Lening minstens EUR 50.000.000,00 bedraagt, (ii)
één kandidaat voor te dragen zolang de hoofdsom (waaronder voor alle duidelijkheid, samengestelde interest)
die uitstaat onder de Achtergestelde Lening gelijk is aan een bedrag tussen EUR 25.000.000,00 en EUR
49.999.999,99, en (iii) één waarnemer voor te dragen voor te dragen zolang de hoofdsom (waaronder voor alle
duidelijkheid, samengestelde interest) die uitstaat onder de Achtergestelde Lening gelijk is aan een bedrag
tussen EUR 15.000.000 en EUR 24.999.999, tenzij deze Kredietverstrekkers ook houders zijn van aandelen van
categorie B en/of warrants en bijgevolg het recht hebben om de vertegenwoordigers voor te dragen krachtens de
voorgaande paragraaf.
Eén uitvoerend bestuurder wordt voorgedragen door het bezoldigings- en benoemingscomité van de Emittent.
De vijf andere bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders.
Zie “Management en Corporate Governance” in Deel VII van dit Prospectus.
E.

Organisatiestructuur

De Groep wordt voor 100% gehouden door Safinco NV, de investeringsconstructie van de familiale
aandeelhouders (Zie “Aandelenkapitaal, overdrachtsbeperkingen, bepaalde uitstaprechten en bestuur” in
Deel V.D van dit Prospectus.)
De Emittent is de holdingmaatschappij van de Groep. Haar twee Belgische dochtervennootschappen Its (Vamix
NV en Vandemoortele Lipids NV) zijn sub-holdings, die respectievelijk de Bakery Products en Lipids business
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lines houden. Met uitzondering van het 23,75% aandelenbelang in Lipidos Santiga S.A. (Spanje) en het 30,71%
aandelenbelang in Val Fleuri SCI (Frankrijk), worden alle dochtervennootschappen voor 100%, rechtstreeks of
onrechtstreeks, door de Emittent gehouden. (Zie Bijlage 1 van het Corporate Governance Charter van
Vandemoortele (beschikbaar op www.vandemoortele.com) voor een gedetailleerd overzicht van de structuur
van de Groep.)
Alle schulden van Vandemoortele UK Limited, Safinco Nederland BV, Vandemoortele Nederland BV en
Vandemoortele Brunssum BV worden volledig gewaarborgd door de Emittent. Deze waarborgen hebben
betrekking op de vrijstelling van de vereisten voor de controle van de rekeningen op grond van de toepasselijke
wetgeving. Zie Toelichting 33.3 bij de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2014 (beschikbaar op
www.vandemoortele.com).

Safinco NV

Metro NV

Vandemoortele NV
Lipidos
Santiga SA
Vamix NV

Vandemoortele
Lipids NV

Bakery Products

Lipids

Rechtspersonen actief in elke activiteit

Via afgescheiden rechtspersonen (waarin voornamelijk productiefaciliteiten of commerciële eenheden zijn
ondergebracht) is de Groep actief in de volgende Europese landen: Oostenrijk, België, Tsjechië (bijkantoor),
Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Slowakije, Spanje, Zwitserland en het
Verenigd Koninkrijk. Voor een volledige lijst van de Dochtervennootschappen van de Emittent en entiteiten
waarin de Emittent een deelneming houdt, wordt verwezen naar Toelichting 36 bij de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar 2014 (beschikbaar op www.vandemoortele.com).
F.

Kernactiviteiten en markten

De Groep levert voedingsmiddelen aan professionele en particuliere klanten in Europa. Zoals hieronder verder
beschreven is de Groep marktleider in haar twee kernactiviteiten, Bakery Products (diepgevroren
bakkerijproducten) en Lipids (margarines en vetten). (Zie ook de gesegmenteerde informatie op pagina 24 van
de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 (beschikbaar op www.vandemoortele.com).) De omzet
van de Groep is goed gespreid over de zeven West-Europese kernlanden die op dit moment de belangrijkste
focus van de Groep vormen: d.i. België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd
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Koninkrijk. Vandemoortele verhoogt verder gestaag haar aanwezigheid in Centraal-Europa. (Zie ook Deel
“Marktinformatie en Sectorgegevens” op pagina 5 van dit Prospectus.)
De Groep heeft ook aanvullende transport- en managementactiviteiten via haar dochtervennootschappen Metro
NV (België) en Panalog SAS (Frankrijk), en een minderheidsbelang in Lipidos Santiga SA, een toonaangevende
Spaanse oliën- en vettenraffinaderij.
1.

Lipids Business Line (omzet EUR 556 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2014)

(a)

De Europese lipids markt
De Europese markt voor verpakte margarines en vetten is belangrijk met een volume van 2.900 kT in
de EU-28 en is over het algemeen een stabiele markt, maar met grote regionale verschillen. De
kernmarkt van Vandemoortele daalt licht (tussen 0,50% en 1% per jaar). De markt is vrij
geconsolideerd met hevige prijsconcurrentie. Over het algemeen is Vandemoortele één van Europa's
toonaangevende producenten in de EU-28, met een geschat marktaandeel van 14%.2 België, Frankrijk,
Duitsland, Nederland en Spanje zijn de belangrijkste landen van de Lipids business van de Groep.
Het retailkanaal vertegenwoordigt het grootste deel van de markt met circa 1600 kT, waarvan de
private labels ongeveer 380 kT vertegenwoordigen, een deel dat groeit. Het tweede belangrijk kanaal is
het industriële kanaal met ongeveer 720 kT, gevolgd door het foodservice kanaal met ongeveer 350 kT.
Het artisanale bakkerij kanaal vertegenwoordigt ongeveer 265 kT.


In het private label retailkanaal is Vandemoortele marktleider in de EU-28 met Bunge als
belangrijkste concurrent, gevolgd door een aantal kleinere nationale spelers.



In de industriële, foodservice en ambachtelijke bakkerij kanalen houdt Vandemoortele sterke
posities met CSM en AAK (die in 2014 de industriële activiteiten van CSM heeft
overgenomen) als voornaamste concurrenten, gevolgd door een aantal kleinere nationale
spelers.



Vandemoortele is ook actief, als uitdager, in product branding voor tafeloliën en margarines.
Deze activiteit is het meest ontwikkeld in de Benelux. De belangrijkste concurrent is Unilever.

De markt blijft evolueren naar gezondere alternatieven, en bij vetten zijn dit vaak tafeloliën. Dit heeft
een negatieve invloed op de volumes van verpakte vetten van Vandemoortele, die gedeeltelijk kan
worden opgevangen door ontwikkelingen in semi-vloeibare producten. Die laatste zorgen voor een
goede balans voor klanten van Vandemoortele op het vlak van gezondheid, functionaliteit en gemak.
Bij margarine, zijn er ontwikkelingen naar gezondere en meer functionele spreads, maar ook naar
smakelijker varianten zoals botermengsels.
Vandemoortele verwacht dat de algemene evolutie in deze markt in de komende jaren er één is naar
duurzaamheid. In de loop van 2015 zal Vandemoortele al haar op palmolie gebaseerde merkproducten
leveren met gecertificeerde duurzame palmolie. Naast de Round Table for Sustainable Palm Oil
initiatieven voor een duurzame toeleveringsketen, is Vandemoortele ook begonnen met een initiatief
voor een volledige traceerbaarheid van palm die uiteindelijk een volledig zero-ontbossingsaanpak zou
kunnen garanderen vanaf 2020.

2

Bron: De Emittent’s interne strategische beoordeling van de Lipids en Frozen Bakery markten (gebaseerd op zowel interne als,
voor zover beschikbaar, externe marktgegevens).
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(b)

De Lipids business line van de Groep
Met haar Lipids business line is Vandemoortele vooral actief in de markt voor professionele
gebruikers. Zij biedt een uitgebreid aanbod van margarines en verpakte vetten aan de ambachtelijke
bakkerij en foodservice kanalen en haar producten vinden wijdverspreide toepassingen in de
voedingsindustrie. Vandemoortele is ook een bevoorrechte leverancier van private label margarines en
vetten aan de belangrijkste Europese retailers.
De Lipids business line heeft vijf productiesites in vier landen. In België produceert de Izegem site
retail en professionele margarines en vetten. De Santa Perpetua fabriek (Barcelona, Spanje) richt zich
op de industriële margarines. In Duitsland zijn de activiteiten verdeeld tussen Hamburg (professionele
producten) en Dresden (retailproducten). De fabriek in Zeewolde (Nederland) produceert retail en
foodservice semi-vloeibare oliën, margarines en vetten. De Lipids business line telt 940 voltijdse
equivalenten.
Als gevolg van strikte kostenbeheersingsmaatregelen overtroffen de resultaten van de Lipids business
line voor het jaar eindigend op 31 december 2014 de begrootte verwachtingen ondanks de sterke druk
op de volumes als gevolg van de zeer concurrentiële omgeving.
Tot op heden liggen voor 2015 de resultaten van de Lipids business line in lijn met de verwachtingen.

(c)

Producten
In retail heeft Vandemoortele een brede waaier van margarines, oliën, frituurvetten en dressings met
diverse vetgehaltes en voor verschillende toepassingen. In België biedt Vandemoortele deze producten
aan onder de merken ‘Alpro’ (geregistreerd handelsmerk onder licentie van Alpro Comm.VA),
‘Vitelma’, ‘Fama’, ‘Roda’, ‘Belolive’, ‘Vandemoortele’, ‘Blanc de Boeuf’ en ‘Resi’. ‘Sojola’ is het
merk van de Emittent van sojamargarine in Duitsland. In Nederland is de Groep met het ‘Diamant’
merk de nummer één in semi-vloeibare frituuroliën en vetten, en heeft ze onlangs zonnebloemoliën
onder de merknaam Reddy gelanceerd.
In artisanele bakkerij heeft Vandemoortele tal van producten ontwikkeld waarvan de functionaliteit, de
smaak en het aroma worden aangepast om aan de lokale vereisten te voldoen. De belangrijkste merken
zijn ‘St Allery’, ‘St Auvent’, ‘Gold Cup’ en ‘Opal’, die allemaal gericht zijn op de bakkerij
professionals.
Vandemoortele biedt ook een breed gamma aan producten voor het foodservice kanaal (horeca),
gaande van frituurvetten tot margarinespreads, vaste en semi-vloeibare vetten en van enkelvoudige
verpakking tot voordelige grootverpakking. In de Benelux biedt de Groep ook oliën en mayonaises aan
onder de merken ‘Risso’ en ‘Vandemoortele’.
Industriële klanten die actief zijn in de voedingsindustrie kunnen kiezen tussen een reeks
standaardproducten of kiezen voor op maat gemaakte producten. Aangepaste producten voldoen aan de
individuele wensen van de klant en de specifieke behoeften van het productieproces. Dit maatwerk
wordt nu aangeboden onder de algemene ‘Baker’s margarine’ merken.

(d)

Grondstoffen
In de afgelopen jaren werd de Lipids business line van de Groep blootgesteld aan een ongekende
volatiliteit van de prijzen van de belangrijkste grondstof. De volatiliteit in de prijzen van plantaardige
olie wordt aangedreven door de groeiende vraag uit de opkomende markten, door de fluctuerende vraag
naar biobrandstoffen (afhankelijk van de prijzen van minerale oliën en de verplichte
mengverhoudingen), door geopolitieke invloeden (bijv. Oekraïne) en door de productie van de
verschillende gewassen.
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2.

Bakery Products business line (omzet EUR 709 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december
2014)

(a)

De Europese markt van diepgevroren bakkerijproducten
De BVP (boulangerie, viennoiserie, patisserie) consumptie in Europa (EU-28) vertegenwoordigt een
jaaromzet van ongeveer EUR 130 miljard. 73% van de totale consumptie van bakkerijproducten betreft
de consumptie van verse bakkerijproducten. Reeds 18% van de bakkerijproducten die aan de
eingebruiker verkocht worden als verse bakkerijproducten zijn industrieel geproduceerd en zijn
bevroren
half-afgewerkte
bakkerijproducten
die
vervolgens
worden
‘bereid’
(ontdooid/gerezen/afgebakken) in de verkooppunten voordat ze als verse producten aan de
eindgebruiker worden opgediend.
Vandaag vertegenwoordigt de Europese markt voor diepgevroren bakkerijproducten een jaaromzet van
ongeveer EUR 7 miljard. De meest dynamische kanalen zijn de foodservice en retail (in-store bakkerij)
kanalen.
De markt van diepgevroren bakkerijproducten groeit met 2% tot 3% per jaar. De factoren die de markt
aansturen blijven sterk. Als gevolg van de vraag naar gebruiksgemak (gebruiksvriendelijkheid) en
variëteit (breed assortiment), verwacht de Groep dat de penetratie van bevroren bakkerijproducten
verder zal toenemen.
De Europese sector van diepgevroren bakkerijproducten is zeer concurrentieel, nog steeds
gefragmenteerd en vooral nationaal en/of regionaal. De belangrijkste nationale markten voor
diepgevroren bakkerijproducten zijn Frankrijk, Spanje en Duitsland, waar de Groep actief is.
Vandemoortele is één van de weinige pan-Europese spelers die actief is in meer dan twintig landen.
Met een omzet van EUR 710 miljoen is de Groep een van de top-3 Europese bedrijven, die aanwezig is
in vele landen en distributiekanalen met één van de meest uitgebreide productengamma’s.3 Haar
concurrenten op Europees niveau zijn Aryzta RYZTA en Lantmännen/Unibake.
De markt groeit en de activiteit is zeer kapitaalintensief. De sector schuift op naar een fase van
consolidatie.

(b)

De Bakery Products business line van de Groep
Oorspronkelijk was de Groep gericht op het artisanale bakkerijkanaal met premium, high-end speciale
producten. In 2003 werd de focus verlegd naar de meer dynamische marktkanalen, de in-store
bakkerijen van de massaretailers, afbakketens en foodservice verkooppunten, aan wie Vandemoortele
reeds haar specialiteiten en high-end producten verkocht. Sinds begin 2006 is het de strategie van de
Groep geweest om leidinggevende posities in productcategorieën op te bouwen bij de belangrijkste
klanten in bepaalde categorieën van diepgevroren bakkerijproducten in bepaalde landen.
De strategische aanpassing heeft geleid tot een sterke groei, waaruit blijkt dat klanten positief reageren
op de nieuwe aanpak.
In deze business line heeft de groep 27 fabrieken: 19 in Frankrijk, drie in België, één in Duitsland en
één in elk van de volgende landen: het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Polen. In de Bakery
Products business line werken ongeveer 3.800 voltijdse equivalenten. De overname van LAG in Italië
(maart 2015) voegt daaraan 3 fabrieken, 300 voltijdse equivalenten en ongeveer EUR 81 miljoen omzet
toe en levert een belangrijke toegang tot de groeiende markt van hartige producten.

3

Bron: De Emittent’s interne strategische beoordeling van de Lipids en Frozen Bakery markten (gebaseerd op zowel interne als,
voor zover beschikbaar, externe marktgegevens).
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Als gevolg van een strikte kostenbeheersing maatregelen en de focus op bepaalde productmarkt
combinaties, overstegen de resultaten van de Bakery Products business line voor het jaar eindigend op
31 december 2014 de begrootte verwachtingen ondanks een lichte stijging van de volumes als gevolg
van de zeer concurrentiële omgeving.
(c)

Producten
De Bakery Products business line van de Groep biedt een breed gamma van producten aan, zoals
brood, gebak, patisserie, zoete lekkernijen en hartige producten aan professionele gebruikers in de
bakkerij en foodservice-kanalen, en aan de retail.
Brood blijft de productcategorie met het belangrijkste volume in de meeste landen en
distributiekanalen. Traditionele broodtypes (voornamelijk baguettes) spelen een belangrijke rol in het
broodassortiment van de Groep en worden gecommercialiseerd onder andere onder de merknamen
‘Banquet d’Or’, ‘Croustifrance’ en ‘Panavi’. Vandemoortele biedt ook een unieke reeks aan van
broodspecialiteiten, gemaakt volgens een traditioneel recept uit de Franse Pyreneeën en verkocht onder
de merknaam ‘Les Pains Pérènes de Roland Cottes’. De overname van Panavi (Frankrijk) in 2008
versterkt de positie van de groep als één van de Europese marktleiders in de productie en verkoop van
diepgevroren brood. Door de overname van LAG in Italië werd de Groep onmiddellijk marktleider in
de Italiaanse brood ISB marktkanalen.
De Groep produceert ook een breed assortiment gebak (van Franse croissants tot Canadees
esdoornpecangebak of Belgisch botergebak) voor verschillende toepassingen: klaar om te serveren,
klaar om te bakken en klaar om te rijzen. Deze producten worden verkocht onder andere onder de
merknamen ‘Banquet d’Or’, ‘Panavi’ en ‘Croustifrance’.
De Groep biedt een uitgebreid gamma aan van patisserieproducten klaar om te serveren, zoals bavarois,
op de plaat gebakken taarten, rond gebak en taartspecialiteiten, op de markt gebracht in verschillende
verpakkingsconcepten - voorgesneden en niet-gesneden -, onder meer, onder de ‘Banquet d’Or’ en ‘La
Patisserie du Chef’ merken.
De Bakery business line heeft een aantal regionale specialiteiten in haar assortiment, niet in het minst
de beroemde “Galettes des Rois” (“Driekoningentaart”), die slechts een paar dagen in het begin van
januari wordt geleverd in grote volumes, en die de deskundigheid bewijst van de knowhow van de
business line om een dergelijke complexe operatie te beheren.
De zoete lekkernijen worden gemaakt op basis van de originele Amerikaanse recepten en worden
verkocht, onder andere, onder het merk ‘The Originals’. Het belangrijkste product is de donut, die de
Groep verkoopt in meer dan twintig Europese landen. Als Europees marktleider produceert
Vandemoortele elke dag meer dan een miljoen donuts. Muffins, koekjes en brownies vullen het gamma
aan.
De hartige producten zijn een groeiende categorie met name in toepassingen van ingrediënten met
toegevoegde waarde aan broodspecialiteiten zoals kruiden, specerijen, groenten (tomaten, olijven, ...).
Met de overname van LAG versterkt de Groep haar positie in het assortiment van hartige
bakkerijproducten, met focaccia als haar topproduct.

(d)

Grondstoffen
De belangrijkste grondstoffen voor de business line zijn bloem, boter, chocolade, suiker en eigeel.
Volatiliteit is hoog en wordt aangedreven door verschillende factoren, zoals de groeiende vraag uit de
opkomende markten, geo-politieke invloeden (bijv. Oekraïne) en de productieresultaten van de
verschillende gewassen.
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3.

Aanvullende Activiteiten

(a)

Logistiek
De Groep is ook actief in het transport van gekoelde en bevroren producten en in de opslag en
distributie van diepgevroren goederen via respectievelijk de Belgische en Franse
dochtervennootschappen, Metro NV en Panalog SAS.
Metro NV (“Metro”), is gespecialiseerd in koeltransport en aanverwante operaties. Metro houdt
toezicht op alle transporten van Vandemoortele in heel Europa, en organiseert ook goederenvervoer
voor rekening van derden klanten. Via haar grote en moderne vloot van 70 vrachtwagens biedt Metro
dagelijkse diensten in alle West-Europese landen. Metro realiseerde in 2014 een omzet van EUR 74
miljoen euro, waarvan 14% komende van derde partijen.
Panalog SAS (“Panalog”) is gespecialiseerd in de opslag en distributie van diepgevroren producten in
Frankrijk. Met 10 magazijnen, 25 gekoelde grote vrachtwagens en 92 kleine distributievoertuigen,
biedt Panalog een netwerk van diepgevroren voeding aan dat het hele grootstedelijke Franse
grondgebied dekt. Panalog realiseerde in 2014 een omzet van EUR 39 miljoen, waarvan 6% komende
van derde partijen.
De kosten van de logistiek is belangrijk voor de winstgevendheid van de verschillende activiteiten van
de Groep. De Groep beschouwt het bezit van een eigen logistiek netwerk en capaciteiten als een
strategische troef.

(b)

Raffinage van oliën en vetten
De Groep houdt ook een aandeel van 23,75% in Lipidos Santiga SA, de toonaangevende Spaanse
raffinaderij, waarvan de familie Soler de controlerende aandeelhouder is. Lipidos Santiga verfijnt
allerlei plantaardige oliën en vetten in twee raffinaderijen (Barcelona en Huelva) voor een breed
gamma van toepassingen voor klanten, voornamelijk in Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk. Lipidos
Santiga is een belangrijke leverancier voor de vetverpakkingsfabriek van Vandemoortele Iberica SA
(een 100% dochtervennootschap van de Groep in Spanje), die gelegen is op dezelfde site als de Lipidos
Santiga raffinaderij in Barcelona.
Voor het boekjaar 2014 realiseerde Lipidos Santiga een omzet van ongeveer EUR 423 miljoen. Lipidos
Santiga stelt ongeveer 188 mensen tewerk. Tot op heden evolueren de resultaten voor 2015 in lijn met
het financieel plan.
De drie aandeelhouders van Lipidos Santiga (Soler, Vandemoortele en Cargill) hebben in 2010 een
gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst afgesloten. Onderworpen aan de overblijvende bepalingen
van de oorspronkelijke aandeelhoudersovereenkomst tussen Soler en Vandemoortele, hebben beide
aandeelhouders putopties in het geval van een blijvende serieuze onenigheid.
Gelet op het belang van Lipidos Santiga voor de levering van de Spaanse activiteiten van
Vandemoortele, is de Emittent van plan om haar 23,75% investering te behouden.

G.

Strategie van de Groep

De strategie van de Groep is om toonaangevende, duurzame en winstgevende posities op te bouwen in de
Europese markten van margarines, culinaire oliën en vetten en van diepgevroren bakkerijproducten,
voornamelijk in de business-to-business relatie.
De Groep richt zich op het realiseren van duurzame en winstgevende groei door middel van een combinatie van
organische kwalitatieve groei (door verbetering van de producten- en klantenmix) en verbetering van de interne
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processen en de productie en logistieke ‘footprints’. Hoewel de primaire focus ligt op organische groei en
verbeteringen van interne efficiency, sluit de Groep verdere overnames in beide business lines niet uit.
H.

Concurrentievoordelen

De Groep meent dat zij goed gepositioneerd is in de twee markten van de voedingsindustrie waarin zij actief is
en dat zij profiteert van een unieke combinatie van concurrentiële krachten die de succesvolle uitvoering van
haar strategie ondersteunen.
1.

Leidende marktposities met een brede productportfolio
De Groep is een Europese marktleider in zowel de Lipids en Frozen Bakery sector met een brede en
gediversifieerde productportfolio, die het mogelijk maakt om alle marktcategorieën in de meeste landen
waarin zij actief is te bereiken.4 Dit geeft de Groep de schaalgrootte om substantieel te investeren in
product- en operationele innovatie en state of the art productiesites die haar concurrentiepositie
versterkt.

2.

Concurrentiële productie en logistieke ‘footprints’ op Europese schaal
De Groep heeft in elke business line een Europese ‘footprint’ met state-of-the-art en zeer competitieve
productie-eenheden en logistieke netwerken, die het mogelijk maken om zowel concurrentiële
producten en leveringszekerheid te bieden in heel Europa.

3.

Rechtstreekse toegang tot haar klanten in 12 landen
De Groep heeft eigen commerciële organisaties in 12 Europese landen, aangepast om rechtstreeks de
klanten in de verschillende distributiekanalen te bedienen. Dit stelt de Groep in staat om nauwe
contacten en een nauwe samenwerking met al haar klanten op te bouwen en om de individuele
behoeften van de klant heel goed te begrijpen.

4.

Goede toegang tot de grondstoffenmarkten
Als één van de grootste afnemers in Europa van plantaardige oliën, meel en boter, die de belangrijkste
grondstoffen in Lipids en Bakery Products zijn, heeft de Groep een bevoorrechte toegang tot de
belangrijkste leveranciers van grondstoffen en een zeer diepe kennis van en inzicht in de
ontwikkelingen in die belangrijke grondstoffenmarkten.

5.

Ervaren managementteam
Het sterke managementteam van de Groep heeft een bewezen industriële expertise in de
voedingsindustrie. Het team heeft met succes het marktleiderschap van de Groep ontwikkeld en
versterkt door haar doeltreffende en snelle reactie op de steeds veranderende eisen van de consument
en de concurrentie in de markten waarin de Groep opereert.

6.

Continue verbeteringen
De Groep handhaaft een benadering van continue verbetering die streeft naar ‘operational excellence’
in het hele bedrijf. Dit leidt tot proces- en kostenverbeteringen.

4

Bron: De Emittent’s interne strategische beoordeling van de Lipids en Frozen Bakery markten (gebaseerd op zowel interne als,
voor zover beschikbaar, externe marktgegevens).
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I.

Recente Ontwikkelingen

Overname van LAG
In januari 2015 kondigde de Groep de overname aan van het volledige uitgegeven aandelenkapitaal van LAG
(Lanterna-Agritech) (“LAG”), de marktleider in diepgevroren focaccia en brood in Italië, van het management
van LAG en de private equity fondsen Yarpa en LBO France. Met deze overname wil de Groep haar bakery
products activiteiten in Italië versterken en het assortiment uitbreiden met typisch Italiaanse producten zoals
focaccia en ciabatta. LAG stelt ongeveer 300 mensen tewerk met productieactiviteiten in Genua, Ravenna en
Padua en een jaaromzet van EUR 91,8 miljoen in 2014. De overname werd afgesloten in maart 2015.
Herfinanciering van schuld
Op 10 maart 2015 hebben de Emittent en Vandemoortele Coordination Center NV de EUR 200.000.000
Revolving Facility afgesloten (zie “Materiële Contracten” in dit Deel V). De Revolving Facility werd gebruikt
om de EUR 300.000.000 term and revolving facilities agreement van 3 juni 2010 te herfinancieren, zoals die
van tijd tot tijd werd gewijzigd tussen onder andere de Emittent en Vandemoortele Coordination Center NV,
Fortis Bank NV (BNP Paribas Fortis NV), ING Belgium NV, KBC Bank NV, Belfius Bank NV en
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”) (de “Senior Facilities Agreement”). De
Revolving Facility werd ook gebruikt om de overname van LAG te financieren (zie ook Deel VIII
(“Aanwending van Opbrengsten”)) en om algemene bedrijfsdoeleinden te financieren. Op de datum van dit
Prospectus bedraagt het uitstaande bedrag onder de Revolving Facility EUR 95.000.000.
J.

Materiële Contracten

1.

Leveringsovereenkomsten voor de Lipids Business

Cargill en Lipidos Santiga S.A. behoren tot de Groep’s beperkte aantal leveranciers van ruwe en geraffineerde
oliën en vetten. De overeenkomst van Cargill (zoals gewijzigd) gaat terug tot 1998. De overeenkomst met
Lipidos Santiga (zoals gewijzigd) gaat terug tot 1996. Overeenkomstig de voorwaarden van deze
leveringsovereenkomsten moeten zowel Cargill als Lipidos Santiga S.A. aan de Groep leveren volgens het
principe van meest begunstigde klant. Deze overeenkomsten vertegenwoordigen een substantieel deel van de
leveringen aan de Groep van geraffineerde oliën en vetten.
2.

Revolving Facility

Overzicht
Op 10 maart 2015 hebben de Emittent en Vandemoortele Coordination Center NV (een volledige
dochtervennootschap van de Emittent), als original borrowers en original guarantors, ING Bank N.V. en KBC
Bank NV, als bookrunning mandated lead arrangers, BNP Paribas Fortis NV, als mandated lead arranger,
Belfius Bank NV en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”), als lead arrangers,
KBC Bank NV, handelend als agent, en ING Bank N.V., handelend als coördinator, een revolving facility
agreement afgesloten (de “Revolving Facility”).
Krachtens de Revolving Facility, kunnen door de kredietverstrekkers aan de Emittent en Vandemoortele
Coordination Center NV kredietopeningen verstrekt worden voor een totaal bedrag van EUR 200.000.000, met
de mogelijkheid van tot EUR 30.000.000 bijkomende kredietopeningen te verstrekken door de
kredietverstrekkers.
De Revolving Facility vervangt de EUR 300.000.000 Senior Facilities Agreement.
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Waarborg
De Emittent en de volgende dochtervennootschappen garanderen de verschuldigde betaling van alle
verplichtingen van de kredietnemers onder de Revolving Facility, onderworpen aan bepaalde beperkingen:
Vandemoortele Coordination Center NV, Metro NV, Vamix NV, Vandemoortele Lipids NV, Vandemoortele
Izegem NV, Vandemoortele Eeklo NV, Cottes Action SA, Cottes Usines SAS, Panavi SAS, Vandemoortele
France SAS, Vandemoortele Nederland B.V., Vandemoortele Brunssum B.V., Vandemoortele Ghislenghien
SA, Vandemoortele Seneffe SA, Vandemoortele Reims SAS, en Panalog SAS.
Noch de bovenvermelde kredietopeningen noch de waarborgen gegeven door de hierboven genoemde entiteiten
zijn aan zekerheden onderworpen op de activa van de Groep of enige derde partij.
Doel
De Revolving Facility kan worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het werkkapitaal, de
financiering van toegestane overnames, toegestane eenmalige uitkeringen, investeringen, de terugbetaling van
de Achtergestelde Lening en de terugbetaling van de Bestaande Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd).
Terugbetaling
Elk krediet moet worden terugbetaald op de laatste dag van haar interestperiode. De Revolving Facility moet
volledig worden terugbetaald op 10 maart 2020.
Vooruitbetaling
De Revolving Facility is onderworpen aan een verplichte vooruitbetaling, geheel of gedeeltelijk, in de volgende
gevallen: (i) indien het voor een kredietverstrekker onwettig wordt om een van zijn verplichtingen met
betrekking tot de Revolving Facility uit te voeren (in dat geval moet deze kredietverstrekker vervroegd worden
uitbetaald); (ii) bij een beursgang van een lid van de groep, een wijziging van controle over de Emittent of bij de
verkoop van alle of vrijwel alle activa van de Groep, in elk geval op verzoek van een kredietverstrekker, in welk
geval, deze kredietverstrekker vervroegd moet worden terugbetaald; of (iii) bij bepaalde desinvesteringen door
een lid van de groep.
De Revolving Facility kan verder op vrijwillige basis vervroegd worden terugbetaald, geheel of gedeeltelijk,
door de Emittent na voorafgaande schriftelijke mededeling van vijf werkdagen, voor een minimum bedrag van
EUR 5.000.000, desgevallend mits betaling van de verbrekingskosten.
Interestvoet
De interestvoet (over EURIBOR) onder de Revolving Facility is 0,80 tot en met 30 juni 2015 en daarna
schommelt die tussen de 0,60 en 1,55, afhankelijk van de hefboomratio van de Emittent.
Verklaringen, Verbintenissen, Overeenkomsten en Wanprestaties
De Revolving Facility is onderworpen aan de gebruikelijke verklaringen en garanties, overeenkomsten (met
inbegrip van de financiële convenanten, beperkingen op de financiële schuldenlast en bepalingen van negatieve
zekerheid) en gevallen van wanprestatie (met inbegrip van cross-default).
Onderworpen aan bepaalde uitzonderingen en tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de
kredietverstrekkers die meer dan twee derde vertegenwoordigen van de totale verplichtingen onder de Senior
Facilities Agreement zou zijn verkregen, heeft geen enkel lid van de Groep het recht om bijkomende financiële
schulden op te lopen. Uitzonderingen omvatten onder andere, financiële schuldenlast onder de Achtergestelde
Lening (zoals hieronder gedefinieerd), financiële schulden die door de Emittent en Vandemoortele Coordination
Center NV worden opgelopen voor zover de senior leverage op het moment van het ontstaan minder is dan
2,50:1, de financiële schuldenlast van Vandemoortele Lipids NV en/of de Emittent onder de Onherroepelijke en
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Doorlopende Kredietbrief (zoals hieronder gedefinieerd), financiële schuldenlast onder enige afgeleide
transacties, financiële schuldenlast onder de Bestaande Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd), een algemene
korf van EUR 50.000.000 bijkomende financiële schuldenlast in totaal voor alle kredietverstrekkers en borgen
(andere dan de Emittent en Vandemoortele Coordination Center NV) en een algemene korf van EUR
25.000.000 van extra financiële schuldenlast in totaal voor de leden van de groep die geen kredietverstrekkers of
borgen zijn.
De Groep is verder onderhevig aan verschillende financiële overeenkomsten onder de Revolving Facility, met
inbegrip van een maximum senior hefboomratio van 3,00 (onderworpen aan een overeengekomen hefboompiek
van 3,25:1) en een minimale interest dekkingsratio van 3,00.
De Revolving Facility laat ook de vereiste meerderheid van de kredietverstrekkers toe om de Revolving Facility
te versnellen op elke lener of borg die zich in een negatieve netto activa positie bevindt, rekening houdend met
voorwaardelijke en toekomstige verplichtingen.
3.

Achtergestelde Lening

Overzicht
Op 27 maart 2009 hebben de Emittent, als borrower, GIMV NV, als original lender en als facility agent en
GIMV-XL Fund, als lender, een EUR 75.000.000 subordinated facilities agreement afgesloten (waarbij deze
overeenkomst, zoals aangepast en herzien of anders gewijzigd van tijd tot tijd, en voor de laatste maal op 18
oktober 2012, de “Achtergestelde Lening” wordt genoemd). Zie “Overzicht” en “Aandelenkapitaal,
overdrachtsbeperkingen, bepaalde uitstaprechten en bestuur” in Deel V.A en V.D van dit Prospectus.
Terugbetaling
Onderworpen aan de bepalingen van de Intercreditor Overeenkomst, moet de Emittent de lening die ter
beschikking wordt gesteld onder de Achtergestelde Lening volledig terugbetalen op 30 september 2019.
Vooruitbetaling
Onderworpen aan de bepalingen van de Intercreditor Overeenkomst (zoals beschreven in Deel 4 hieronder), is
de Achtergestelde Lening onderworpen aan een verplichte vooruitbetaling, geheel of gedeeltelijk, in de
volgende gevallen: (i) indien het voor een kredietverstrekker onwettig wordt om een van zijn verplichtingen met
betrekking tot de Achtergestelde Lening uit te voeren (in dat geval moet deze kredietverstrekker vervroegd
worden uitbetaald); of (ii) bij een beursgang van een lid van de groep, een wijziging van controle over de
Emittent of bij de verkoop van alle of vrijwel alle activa van de Groep, in elk geval op verzoek van een
kredietverstrekker, in welk geval, deze kredietverstrekker vervroegd moet worden terugbetaald.
GIMV kan verder eisen dat haar deel van de lening onmiddellijk wordt terugbetaald door middel van
verrekening tussen haar vordering tot (gedeeltelijke) aflossing van de achtergestelde lening en de totale
uitoefenprijs van de warrants.
De Achtergestelde Lening kan verder op vrijwillige basis vervroegd worden terugbetaald, geheel of gedeeltelijk,
door de Emittent na voorafgaande schriftelijke mededeling van vijf werkdagen, voor een minimum bedrag van
EUR 5.000.000.
Interestvoet
De interestvoet onder de Achtergestelde Lening bedraagt 8% per jaar. Op elke verjaardag van de
afsluitingsdatum wordt de interest samengeteld met de hoofdsom. Onderworpen aan de voorwaarden van de
Achtergestelde Lening, kan cash interest verschuldigd zijn per financieel kwartaalquarter.
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Verklaringen, Verbintenissen, Overeenkomsten en Wanprestaties
De Achtergestelde Lening is onderworpen aan waarborgen, overeenkomsten en wanprestaties die in lijn liggen
met deze uiteengezet in de Revolving Facility. Met name de convenanten onder de Achtergestelde Lening
verwijzen naar de convenanten onder de Revolving Facility zodanig dat wat onder de Revolving Facility is
toegestaan ook onder de Achtergestelde Lening is toegestaan. Zo beperkt de Achtergestelde Lening bijvoorbeeld
het ontstaan van bijkomende financiële schulden, behalve wanneer dergelijke financiële schuldenlast onder de
Revolving Facility is toegestaan. Zoals hierboven vermeld, is de uitgifte van de Obligaties onder de Revolving
Facility toegestaan.
4.

Intercreditor Overeenkomst

Op 10 maart 2015 hebben de Emittent, de kredietverstrekkers onder de Revolving Facility, de
kredietverstrekkers onder de Achtergestelde Lening, verschillende kredietverstrekkers onder verschillende
bilaterale kredietovereenkomsten, verschillende tegenpartijen bij afdekkingstransacties, KBC Bank NV, als
senior agent, en GIMV NV, als investor agent onder de Achtergestelde Lening, een intercreditor overeenkomst
afgesloten (deze overeenkomst, zoals aangepast en herzien of anders gewijzigd van tijd tot tijd, de
“Intercreditor Overeenkomst”). De bilaterale kredietovereenkomsten omvatten onder andere
kredietlijnovereenkomsten met KBC Bank NV, ING Belgium NV en BNP Paribas Fortis NV.
De Intercreditor Overeenkomst voorziet de contractuele achterstelling van de kredietverstrekkers onder de
Achtergestelde Lening ten opzichte van de kredietverstrekkers onder de Revolving Facility en onder
verschillende bilaterale kredietovereenkomsten, beschrijft de voorrang van betalingen en legt een opschortende
termijn op aan de kredietverstrekkers onder de Achtergestelde Lening in specifieke omstandigheden. De
Obligatiehouders genieten niet van de achterstelling. Zie ook Deel II.B.5 (“De Obligaties genieten niet van de
achterstelling van vorderingen toegekend door een schuldeiser van de Emittent”).
5.

Bestaande Obligaties met vervaldatum 13 december 2017

Op 13 december 2012 heeft de Emittent EUR 75.000.000 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 13
december 2017 uitgegeven (de “Bestaande Obligaties”). De Bestaande Obligaties werden aangeboden aan
particuliere en institutionele beleggers in België en het Groothertogdom Luxemburg en zijn genoteerd aan de
Beurs van Luxemburg. Het prospectus van 19 november 2012 met betrekking tot de Bestaande Obligaties is
beschikbaar op de website van de Emittent (www.vandemoortele.com).
De Bestaande Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (zonder afbreuk te
doen aan de voorwaarde van negatieve zekerheid) niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent. De
voorwaarden van de Bestaande Obligaties zijn wezenlijk dezelfde dan de voorwaarden van de Obligaties
(behalve dat de interestvoet van de Bestaande Obligaties onderworpen is aan een step-up in het geval de senior
netto schuld van de Emittent bepaalde drempels overschrijdt, terwijl de voorwaarden van de Obligaties een
dergelijke bepaling niet bevatten).
6.

Factoringovereenkomsten

ING Commercial Finance Belux NV
Op 13 november 2012 hebben Vandemoortele Lipids NV en Vamix NV een factoringovereenkomst afgesloten
met ING Commercial Finance Belux NV (“ING ComFin”). Onderworpen aan de voorwaarden van de
overeenkomst zullen Vandemoortele Lipids NV en Vamix NV bepaalde in aanmerking komenden
schuldvorderingen die voortvloeien uit de levering van goederen en/of diensten overdragen aan ING ComFin op
een zonder-verhaal-basis en ING ComFin zal deze schuldvorderingen aankopen tegen betaling van de nominale
waarde verminderd met een korting. ING ComFin zal onmiddellijk 95% van de nominale waarde van deze
schuldvorderingen betalen (de “Initiële Aankoopprijs”). De resterende 5% van de nominale waarde wordt
betaald wanneer ING ComFin betaling onder de schuldvorderingen ontvangt. De maximum totale Initiële
Aankoopprijs die voor deze schuldvorderingen wordt betaald zal te allen tijde beperkt zijn tot EUR 32.500.000.
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Gedurende de looptijd van de factoringovereenkomst en tot de schuldenaars hun verplichtingen ten opzichte van
ING ComFin hebben vervuld, mogen Vandemoortele Lipids NV en Vamix NV hun schuldvorderingen niet
overdragen aan een andere partij dan ING ComFin of in pand geven of op enige wijze bezwaren in het voordeel
van een andere partij dan ING ComFin.
De overeenkomst trad in werking op 13 november 2012 voor een initiële periode van drie (3) jaar, onderworpen
aan stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij door één van de partijen
beëindigd mits opzegperiode van zes (6) maanden.
BNP Paribas Fortis
Op 18 oktober 2013 hebben Panavi S.A.S. en BNP Paribas Fortis Factor NV (“BNPPFF”) een
factoringovereenkomst zonder verhaal afgesloten. Onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst zal
Panavi S.A.S. bepaalde in aanmerking komenden schuldvorderingen die voortvloeien uit de levering van
goederen of diensten overdragen aan BNPPFF op een zonder-verhaal-basis en BNPPFF zal deze
schuldvorderingen aankopen tegen betaling van de nominale waarde verminderd met een korting. BNPPFF zal
onmiddellijk 95% van de nominale waarde van deze schuldvorderingen betalen (de “Initiële Aankoopprijs”).
De resterende 5% van de nominale waarde wordt betaald wanneer BNPPFF betaling onder de
schuldvorderingen ontvangt. De maximum totale Initiële Aankoopprijs die voor deze schuldvorderingen wordt
betaald zal te allen tijde beperkt zijn tot EUR 32.500.000.
Gedurende de looptijd van de factoringovereenkomst mag Panavi S.A.S. haar schuldvorderingen niet
overdragen aan een andere partij dan BNPPFF of in pand geven of op enige wijze bezwaren in het voordeel van
een andere partij dan BNPPFF.
De overeenkomst trad in werking op 12 november 2013 voor een initiële periode van drie (3) jaar, onderworpen
aan stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij door één van de partijen
beëindigd mits opzegperiode van zes (6) maanden.
7.

Onherroepelijke en Doorlopende Kredietbrief

Vandemoortele Lipids NV, KBC Bank NV en een grote leverancier van Vandemoortele Lipids NV (de
“Leverancier”) hebben een overeenkomst afgesloten krachtens dewelke de Leverancier het recht heeft om zijn
facturen aan KBC Bank NV voor te leggen die aanvaardt om (zonder verhaal) de Leverancier te betalen
krachtens een onherroepelijke en doorlopende kredietbrief uitgegeven door KBC Bank NV (de
“Onherroepelijke en Doorlopende Kredietbrief”). De Onherroepelijke en Doorlopende Kredietbrief heeft een
initiële looptijd van 30 april 2015 tot 31 maart 2016, onderworpen aan stilzwijgende verlenging van periodes
van één jaar. KBC Bank NV aanvaardt uitgestelde terugbetaling van deze facturen door Vandemoortele Lipids
NV. De Emittent, Vandemoortele Lipids NV en KBC Bank NV hebben op 15 april 2015 een
kredietovereenkomst afgesloten voor een bedrag van EUR 35.000.000 die door Vandemoortele Lipids NV kan
worden gebruikt om kredietbrieven aan de Leverancier uit te geven.
K.

Rechtszaken en Arbitrages

Van tijd tot tijd is de Emittent of een dochtervennootschap betrokken in juridische procedures die zich voordoen
in de normale gang van zaken.
Echter, noch de Emittent, noch een van haar dochtervennootschappen is of was betrokken in enige
overheidsprocedures, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die lopende of
dreigende zijn en waarvan de Emittent op de hoogte is) gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de datum
van dit Prospectus, die in het recente verleden significante effecten hebben of hebben gehad op de financiële
positie of de winstgevendheid van de Emittent of de Groep.
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VI.

GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE

A.

Overzicht van het boekjaar 2014

In het boekjaar 2014 werd een omzet geboekt van EUR 1.269 miljoen, wat gelijklopend is met de omzet van
EUR 1.278 miljoen in 2013. De consolidatiekring bleef ongewijzigd gedurende deze periode. Recurrente
EBITDA (REBITDA) van de Groep steeg met EUR 19 miljoen vergeleken met 2013. Zowel de afdeling Bakery
Products als de afdeling Lipids presteerden beter dan verwacht. Recurrente EBIT (REBIT) van de Groep steeg
tot EUR 66 miljoen van EUR 45 miljoen tijdens het vorige jaar. Het geconsolideerde netto resultaat van de
Groep bedroeg EUR 32 miljoen na financiële kosten van EUR 10 miljoen en belastingen van EUR 12 miljoen.
Samen met de EBITDA, blijft ook het operationele werkkapitaal (EUR 105,7 miljoen) gelijklopend met 2013
(EUR 102 miljoen). (Het operationele werkkapitaal wordt berekend als de som van voorraden en
handelsvorderingen verminderd met de handelsschulden).
De geconsolideerde balans van de Emittent toont een eigen vermogen van EUR 353 miljoen, een achtergestelde
lening van EUR 75 miljoen en een senior netto financiële schuld van EUR 58 miljoen vergeleken met EUR 69
miljoen op 31 december 2013. De positieve Vrije Kasstroom van de Groep van EUR 22,4 miljoen in 2014 wordt
gedeeltelijk gebruikt voor de betaling van dividenden en een investering in de bouw van een geleasde fabriek.
(de Vrije Kasstroom van de Groep wordt gedefinieerd als de kasstroom van de operationele activiteiten
verminderd met de wijziging in werkkapitaal verminderd met interesten en betaalde inkomstenbelasting
verminderd met investeringsactiviteiten.) De overblijvende positieve Vrije Kasstroom van de Groep werd
gebruikt om de senior netto financiële schuld van de Groep te verminderen met EUR 11 miljoen tussen 2013 en
2014.
De omzet van de afdeling Lipids daalde licht vergeleken met vorig jaar. De winstgevendheid verbeterde licht
vergeleken met 2013 aangezien de Groep kon genieten van de dalende grondstofprijzen tijdens 2014 dankzij een
goede afdekkingsstrategie.
De markt voor Bakery Products blijft zeer competitief waarbij de grondstoffenmarkt en algemene economische
omstandigheden uitdagend blijven. Verkochte volumes en inkomsten zijn hoger dan vorig jaar. De marge
verbeterde substantieel dankzij vele optimalisatieprogramma’s in logistiek alsook verbetering van de industriële
voetafdruk. Verder kon de afdeling Bakery Products genieten van dalende grondstofprijzen en een goede
afdekkingsstrategie.
Vanaf het boekjaar 2014 heeft de Groep een aantal nieuwe en herziene International Financial Reporting
Standards (IFRSs) toegepast, waaronder de aanpassingen aan IAS 39 “Financiële Instrumenten – Novatie van
Afgeleide Instrumenten en Voortzetting van Hedge Accounting”. De huidige interpretatie van IAS 39 zorgt voor
flexibiliteit inzake het gebruik van de "Vrijstelling voor eigen gebruik van IAS 39" in het geval dat de
grondstoffen worden gebruikt voor de eigen productie. In dit opzicht gebruikt de Emittent de gekochte ruwe
oliën uitsluitend voor het omzetten in geraffineerde oliën die worden gebruikt in haar eigen productieproces om
eindproducten te leveren. Er werden geen aanpassingen gemaakt van de openingsbalans, omdat het effect op de
jaarrekening onbelangrijk was. De impact op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2014
(tegenwaarde van de balans per 31 december 2013) bedroeg EUR 197.350 op het netto eigen vermogen (bruto
impact van EUR 298.970 met een een uitgestelde belastingeffect van EUR -101.620) en EUR -559.941 op de
net P&L (bruto impact van EUR -848.267 met uitgesteld belastingeffect van EUR 288.326). De
boekhoudkundige regels die werden toegepast in de geconsolideerde jaarrekening werden in dat opzicht
bijgewerkt en een beschrijving ervan wordt gegeven in Toelichtingen 2 en 3 bij de geconsolideerde jaarrekening
voor het boekjaar 2014 (beschikbaar op www.vandemoortele.com).
B.

Gecontroleerde financiële informatie

De volledige jaarrekeningen voor de boekjaren 2013 en 2014 kunnen worden geraadpleegd op
www.vandemoortele.com.
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De belangrijke financiële informatie voor de boekjaren 2013 en 2014 wordt hieronder uiteengezet.
Belangrijke Historische Financiële Informatie Resultatenrekening 31.12.2013 en 31.12.2014
in miljoen EUR
Opbrengsten

31.12.2013
1.278

31.12.2014
1.269

Recurrente Operationele Cashflow (REBITDA)
Recurrente afwaarderingen, waardeverminderingen en
afschrijvingen
Recurrent Bedrijfsresultaat (REBIT)
Niet-recurrente items
Waardeverminderingen
Operationeel Resultaat (EBIT)

90
(45)

110
(44)

45
(9)
0
36

66
(10)
(2)
54

Netto financieel resultaat / (kosten)
Resultaat volgens de vermogensmutatiemethode
Winst / (Verlies) voor belasting

(15)
(4)
17

(10)
0
44

Belasting op het resultaat
Winst / (Verlies) van Voortgezette Activiteiten

(7)
10

(12)
32

Winst / (verlies) van stopgezette activiteiten
Winst / (Verlies) (EAT)

0
10

0
32

Belangrijke Financiële Informatie Balans 31.12.2013 en 31.12.2014
in miljoen EUR
Netto vaste activa (NFA)
Werkkapitaal behoefte (WCN)
Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen en andere
Achtergestelde schuld
Senior netto financiële schuld (NFD)
Passiva

31.12.2013
455
19
474

31.12.2014
465
24
489

335
7
63
69
474

354
11
66
58
489

7,0%
3,5%
0,8%
21%
0,8%
9,5%
34

8,7%
5,2%
2,5%
16%
0,5%
13,5%
57

Ratio’s
Recurrente operationele cashflow (REBITDA) / Opbrengsten
Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) / Opbrengsten
Netto winst (verlies) / Opbrengsten
Senior NFD / Eigen vermogen
Senior NFD / Recurrente operationele cashflow (REBITDA)
Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) / Activa
Kapitaaluitgaven (in miljoen EUR)

C.
Activa

Definities
Netto vaste activa plus werkkapitaal behoefte.
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Passiva

Eigen vermogen, netto financiële schuld en voorzieningen.

EAT

Resultaat na belasting (Earnings after tax).

EBIT

Operationele winst.

EBITDA

Operationele winst voor interest, belasting, afwaarderingen,
waardeverminderingen en afschrijvingen.

Eigen vermogen

Voor ratioberekeningen omvat het totale eigen vermogen het eigen
vermogen dat toerekenbaar is aan aandeelhouders van de
moedervennootschap en minderheidsparticipaties.

Netto financiële schuld

Nominaal bedrag van leningen min geldmiddelen en kasequivalenten,
beleggingsfondsen, leningen op lange en korte termijn.

Netto vaste activa

Goodwill, overige immateriële activa, materiële vaste activa,
investeringen in verbonden vennootschappen en financiële activa
(beleggingsfondsen niet inbegrepen).

Niet-recurrente items

Bedrijfsopbrengsten en -kosten verbonden aan
herstructureringsprogramma’s, bijzondere
waardeverminderingsverliezen, milieuvoorzieningen of andere
gebeurtenissen of transacties die duidelijk verschillen van de normale
activiteiten van de Groep.

Operationele werkkapitaal
behoefte

Voorraden, handelsvorderingen en -schulden.

Overige werkkapitaal behoefte

Overige vorderingen (leningen op lange en korte termijn niet
inbegrepen), overige activa, lopende belastingschulden, overige
schulden, kortetermijnpersoneelsbeloningen en netto
grondstoffenderivaten.

Voorzieningen

Voorzieningen op lange en korte termijn,
langetermijnpersoneelsbeloningen, uitgestelde belastingverplichtingen
min uitgestelde belastingvorderingen, derivaten (grondstoffenderivaten
niet inbegrepen) en aanpassingen aan reële waarde van leningen.

REBIT

Recurrente EBIT = EBIT voor niet-recurrente items.

REBITDA

Recurrente EBITDA = EBITDA voor niet-recurrente items.

Werkkapitaal behoefte

Operationele werkkapitaal behoefte plus overige werkkapitaal
behoefte.

D.

Vooruitzichten

Er heeft geen negatieve wijziging van betekenis plaatsgevonden in de vooruitzichten van de Emittent sinds 31
december 2014.
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VII.

MANAGEMENT EN CORPORATE GOVERNANCE

A.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Emittent is samengesteld uit veertien leden, waarvan vijf leden externe bestuurders
zijn (die onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van
vennootschappen, waarbij artikel 526ter, 2° niet wordt toegepast), gekozen uit een lijst van kandidaten die
vooraf werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur, waarvan er zes worden gekozen uit de lijst van kandidaten
voorgedragen door Safinco NV als houder van aandelen van categorie A, twee uit de lijst van kandidaten
voorgedragen door GIMV als houder van de warrants die recht geven op aandelen van categorie B en één uit de
lijst van kandidaten voorgedragen door het Bezoldigings- en Benoemingscomité. De Kredietverstrekkers onder
de Achtergestelde Lening hebben ook bepaalde rechten om kandidaten en waarnemers voor te dragen (na verval
van de warrants). Zie ook “Aandelenkapitaal, overdrachtsbeperkingen, bepaalde uitstaprechten en bestuur” in
Deel V.D hierboven. Voor doeleinden van dit Prospectus is het beroepsadres van de bestuurders Moutstraat 64,
9000 Gent, België.
Voor het
eerst
benoemd

Einde van
huidig
mandaat

Jean Baron
Vandemoortele (1) (A)

2009

2015

Financière des Cytises NV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer Michel Delloye (2) (3)

2011

2017

Arval NV, vertegenwoordigd
door haar vaste
vertegenwoordiger de heer
Christian Vandemoortele (A)

2003

2017

Mevrouw Ann Deruyttere

2010

2016

2011

2017

Gravin Marie-Christine de
Briey – Casier (A)

1998

2017

Arema SPRL,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer François Casier (A)

2001

2017

De heer Peter Maenhout (B)

2009

2015

Tom Baron Van de Voorde

2012

2015

De heer Gerbrand Visser

2015

2016

X

Euro Invest
Management NV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer Philippe Haspeslagh

2002

2017

X

Externe
Bestuurder

X

Audit
Comité

B&B
Comité

X

X
(Voorzitter)

X
(Voorzitter)

X

X

X

(A)

Retail Development
Services SPRL,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
mevrouw Chantal Heymans
(A)

X
X

(B)
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X

Voor het
eerst
benoemd

Einde van
huidig
mandaat

Externe
Bestuurder

De heer Michel Leonard

2010

2016

X

Wall & Waltz EBVBA,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer Eddy Walraevens

2011

2017

X

Jules Noten Comm.V.,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer Jules Noten(4)

2014

2017

(1)

Audit
Comité

B&B
Comité

Voorzitter van de Raad

(2)

Benoemd als opvolger van Cytindus NV op 1 januari 2015 tot het einde van het oorspronkelijk mandaat van
Cytindus NV
(3)

Ondervoorzitter van de Raad

(4)

CEO en Uitvoerend Bestuurder

(A)

Benoemd door de houders van aandelen van categorie A

(B)

Benoemd door de houders van aandelen van categorie B of warrants

Op de datum van dit Prospectus voorzien de statuten van de Emittent dat vijf leden van de Raad van Bestuur
onafhankelijke bestuurders moeten zijn in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van
vennootschappen (alsof dit artikel wettelijk van toepassing is op de Emittent, wat het niet is). In haar huidige
samenstelling telt de Raad van Bestuur slechts vier leden die voldoen aan deze vereiste van de statuten van de
Emittent. De Emittent heeft een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Emittent
bijeengeroepen die zal plaatsvinden op 22 mei 2015 om de statuten van de Emittent te wijzigen om de criteria
voor bestuurders om in aanmerking te komen om beschouwd te worden als onafhankelijke bestuurders en hun
maximum aantal van herverkiezingen aan te passen, zoals vervat in de agenda van de oproeping bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2015. Meer in het bijzonder zal de vereiste van artikel 526ter, 2°, van het
Belgische Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat een onafhankelijke bestuurder slechts tweemaal kan
worden herverkozen met een maximum duur van twaalf jaar, niet langer van toepassing zijn op de Emittent na
goedkeuring van de relevante voorstellen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Emittent van 22 mei 2015. Ten gevolge daarvan zal de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur van
de Emittent opnieuw overeenstemmen met de statuten van de Emittent. De Raad van Bestuur van de Emittent
zal daarna alle vennootschapshandelingen en beslissingen genomen met betrekking tot het Openbaar Aanbod
bekrachtigen.
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beschreven in Boek VIII, Titel IV, Hoofdstuk I, Afdeling I,
Onderafdeling II van het Belgische Wetboek van vennootschappen, Titel III van de statuten van de Emittent en
Deel III van het Corporate Governance Charter van Vandemoortele (beschikbaar op www.vandemoortele.com).
De Raad van Bestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar.
Hieronder wordt een beknop curriculum vitae verschaft van de leden van de Raad van Bestuur van
Vandemoortele.
Jean Baron Vandemoortele, Voorzitter
Jean Baron Vandemoortele (°1958) vervoegde de Groep in 1982 waar hij zijn hele professionele carrière heeft
doorgebracht. Voorafgaand aan zijn benoeming op 13 mei 2014 als Voorzitter, was hij CEO van de Groep sinds
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2003. Hij behaalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit
Leuven en een MBA aan Insead.
Michel Delloye, Ondervoorzitter en Onafhankelijke Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Financière des
Cytises NV)
De heer Michel Delloye (°1956) is de vaste vertegenwoordiger van Financière des Cytises NV, een
management- en consultingvennootschap dat optreedt als Ondervoorzitter en Onafhankelijke Bestuurder van
Vandemoortele sinds 2015. (Van 2011 tot 2015 trad Cytindus NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Michel Delloye, op als Onafhankelijke Bestuurder en Voorzitter (tot 13 mei 2014) van Vandemoortele). Van
1998 tot 1999 was de heer Delloye CEO van Central European Media Enterprises, en van 1992 tot 1996 was hij
CEO van RTL Group, de Europese televisie- en radio-omroep. Van 1984 tot 1992 bekleedde de heer Delloye
verschillende posities zowel in België en de Verenigde Staten bij Groep Brussel Lambert, waar hij Algemeen
Directeur was tot zijn vertrek. De heer Delloye was voorzitter van de Raad bij EVS Broadcast Equipment NV
tot en met 18 mei 2010. Hij is ook lid van de raden van bestuur van onder andere Telenet Group Holding NV,
Brederode SA en Matexi Group NV. De heer Delloye behaalde een diploma in de rechten aan de Université
Catholique de Louvain.
Christian Vandemoortele, Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Arval NV)
De heer Christian Vandemoortele (°1960) vertegenwoordigt Arval NV. Hij behaalde een bachelordiploma in de
rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en werkte in diverse reclamebureaus.
Ann Deruyttere, Bestuurder
Mevrouw Deruyttere (°1958) is bestuurder van vennootschappen.
Chantal Heymans, Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Retail Development Services SPRL)
Mevrouw Chantal Heymans (°1961) vertegenwoordigt Retail Development Services SPRL. Ze is momenteel lid
van de raad van bestuur van Cash Converters België Holding SA en Woké LLN SA. Daarvoor was ze assistentmanager bij Materne-Döhler NV (1985-1987), en oefende ze diverse functies (waaronder Franchise Manager)
uit bij Mestdagh NV (1989-1998), was ze Development Manager bij Laurus België NV (1998-2001), heeft ze
deelgenomen in het vastgoedbeheer van Decathlon Benelux NV (2001-2004) en was ze CEO bij Cash
Converters België (2004-2014). Ze heeft een diploma in Business Administration aan de Universiteit van Luik.
Gravin Marie-Christine de Briey – Casier, Bestuurder
Gravin Marie-Christine de Briey - Casier (°1954) werkte in een politieke partij (UDRT) na een stage bij de
Europese Gemeenschap, en is momenteel vice-president van de SEMFE (Association Européenne de MicroCrédits aux Femmes Entrepreneurs). Ze behaalde een diploma in de rechten aan de Katholieke Universiteit
Leuven.
François Casier, Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Arema SPRL)
De heer François Casier (°1957) vertegenwoordigt Arema SPRL. Hij is oprichter en voorzitter van een
Belgische NGO organisatie. Hij begon zijn professionele carrière in de marketing afdeling van Procter &
Gamble en werd vervolgens CEO van het Belgische filiaal van een Franse onderneming actief in autoaccessoires. Hij behaalde een diploma rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een MBA aan
INSEAD. Hij is bestuurslid van de De Duve Instituut (internationaal biomedisch onderzoekscentrum).
Peter Maenhout, Bestuurder
De heer Peter Maenhout (°1965) was attaché bij de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting van België
(1990-1991), bekleedde diverse functies bij de Generale Bank NV, met inbegrip van corporate finance officer en
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corporate research officer (1991-1997), bekleedde diverse functies bij Petercam Bank NV , waaronder algemeen
directeur en adjunct-directeur (1997-2007), was Afgevaardigd Bestuurder van Amber Hoofdstad Benelux SPRL
(2007-2009), en is momenteel Managing Partner, Head Consumer2020 Gimv en Managing Partner Gimv-XL
(sinds 2009). Hij behaalde een diploma Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Gent, een MBA aan de
University of Chicago Booth Graduate School of Business en is afgestudeerd aan de Vlerick School.
Tom Baron Van de Voorde, Bestuurder
Tom Baron Van de Voorde (°1971) was Assistant Director Investment Banking bij Bank Degroof (1995-2002),
Director Head van NIBC Advisory bij NIBC Bank (2002-2007) en is momenteel Partner Smart Industries bij
Gimv (sinds 2007). Hij behaalde een diploma Handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven en een
MBA aan de University of Chicago Booth Graduate School of Business.
Gerbrand Visser, Onafhankelijke Bestuurder
De heer Gerbrand Visser (°1955) begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris bij Majoor & Plaggemars notarissen
en verhuisde in 1989 naar het Amsterdamse kantoor van Loeff Claeys Verbeke (nu Allen & Overy LLP). De
heer Visser was van 1994 tot 1 mei 2015 partner bij het Amsterdamse kantoor van Allen & Overy LLP. De heer
Visser is gespecialiseerd in fusies en overnames, splitsingen, herstructureringen en kapitaalmarkten. De heer
Visser is momenteel bestuurder van het administratiekantoor Familie Blokker en Familie Smit. De heer Visser is
ook lid van de raad van adviseurs van de notariële opleiding van de juridische faculteit van de universiteit van
Groningen. Per 1 september 2015 zal de heer Visser verantwoordelijk zijn voor de alumnirelaties en
fondsenwerving van de universiteit van Groningen, en zal hij bestuurder zijn van de stichting Ubbo Emmius
Fund. De heer Visser heeft een diploma in notarieel en fiscaal recht van de Universiteit van Groningen.
Philippe Haspeslagh, Externe Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Euro Invest Management NV)
De heer Philippe Haspeslagh (°1950) vertegenwoordigt Euro Invest Management NV. Op 1 september 2008
werd hij decaan van de Vlerick Leuven Gent Business School. Hij is momenteel de Paul Desmarais Chaired
Professor of Partnership and Active Ownership bij INSEAD, waar hij het Strategic Issues in Mergers and
Acquisitions Programme leidt en het International Directors Forum heeft opgericht. Hij was professor in diverse
capaciteiten aan INSEAD sinds 1979. Hij is Voorzitter van de raad van bestuur van Dujardin Foods en
Capricorn Venture Capital. Hij is bestuurslid van Kinepolis, Quest for Growth en adviserend bestuurslid van
Governance for Owners. Hij was vroeger kabinetschef van het ministerie van Landbouw en KMO's (19971999). Hij behaalde een MBA en PhD. in Business Administration aan de Harvard Business School, een
diploma in de klinische psychologie aan Insead en is afgestudeerd aan de Vlerick School en de universiteit van
Leuven.
Michel Leonard, Onafhankelijke Bestuurder
De heer Michel Leonard (°1949) was Product and Group Manager bij de Danone Group (1971-1978),
Marketing Director bij Evian Water Company (1978-1982), General Manager van het bijkantoor van de
Prouvost Group (1982-1985), General Manager van Fromarsac bij de Bongrain Group (1986-1991), General
Manager Western Europe bij de Bongrain Group (1991-1996), Voorzitter van de Raad van Bongrain Europa
(1996-2001), Voorzitter van de Raad van de Bongrain Group (2000-2003) en Voorzitter van de Raad van de
Lactalis Group Management (2003-2009). Hij heeft een diploma van HEC en Insead.
Eddy Walraevens, Onafhankelijke Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Wall & Waltz EBVBA)
De heer Eddy Walraevens (°1954) was Manager PR Department bij Zeekanaal NV (1978-1979), Production
Manager bij Publicarto (1979-1981), Account Executive New Business bij Accent (1981-1983), bekleedde
verschillende functies bij Vamix, met inbegrip van Product Manager Bakery Division, Senior Marketing Export
Division, Commercial Director Benelux en General Manager Industrial (1983-1994), was General Manager bij
Dumeco (1994-2001), CEO van Belpan Holding (2002-2006), en Afgevaardigd Bestuurder van Gudrun Group
(sinds 2006). Hij behaalde een diploma Scheikunde aan de Universiteit Gent.
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Jules Noten, CEO en Uitvoerend Bestuurder (vaste vertegenwoordiger van Jules Noten Comm.V.)
De heer Jules Noten (°1960) vervoegde de Groep op 1 augustus 2012. Daarvoor was hij Sales Member Foods
Executive Europe and North America bij Unilever (1993-1996), General Manager bij Mora Benelux (een
Unilever vennootschap) (1996-1999), Managing Director bij Van den bergh Foods (een Unilever vennootschap)
(1999-2001), General Manager en Voorzitter bij Unilever Bestfoods Belgium (2001-2003), CEO van Partners in
Lighting International (Massive) (2003-2008), Senior Advisor Consumer Goods Europe bij 3i Group (20082009), en CEO van Balta Industries (2009-2012). Hij heeft een graad in Handels- & Financiële Wetenschappen
aan Vlekho Business School en genoot managementopleidingen aan de Kellogg School of Management (1996)
en de Harvard Business School (2000). Sinds 1 augustus 2012 is de heer Noten de Managing Director van de
Bakery Products Business Line en sinds 13 mei 2014 is hij ook CEO van de Groep.
B.

Uitvoerend Bestuur: het Directiecomité van Vandemoortele Group

Naam

Functie

Benoemd op

Jules Noten Comm.V.,
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Jules
Noten

CEO en Managing Director Bakery
Products Business Line

13 mei 2014(1)

De heer Jan Gesquière

CFO

17 februari 2014

De heer Jan Van Hootegem

Group HR Director

7 oktober 2003

De heer Bart Bruyneel

Managing Director Lipids
Business Line

4 september 2008

De heer Dirk Durez

Secretary General

7 oktober 2003

(1)

Managing Director Bakery Products Business Line sinds 1 augustus 2012

Voor doeleinden van dit Prospectus is het beroepsadres van de leden van het Directiecomité van Vandemoortele
Group Moutstraat 64, 9000 Gent, België.
De bevoegdheden van het Directiecomité van Vandemoortele Group worden beschreven in Deel VI van het
Corporate Governance Charter van Vandemoortele (beschikbaar op www.vandemoortele.com).
Het Directiecomité van Vandemoortele Group vergadert gemiddeld tweemaal per maand.
Hieronder wordt een beknop curriculum vitae verschaft van de leden van het Directiecomité van Vandemoortele
Group.
Jules Noten, Chief Executive Officer en Managing Director Bakery Products Business Line (vaste
vertegenwoordiger van Jules Noten Comm.V.)
De heer Jules Noten (°1960) vervoegde de Groep op 1 augustus 2012. Daarvoor was hij Sales Member Foods
Executive Europe and North America bij Unilever (1993-1996), General Manager bij Mora Benelux (een
Unilever vennootschap) (1996-1999), Managing Director bij Van den bergh Foods (een Unilever vennootschap)
(1999-2001), General Manager en Voorzitter bij Unilever Bestfoods Belgium (2001-2003), CEO van Partners in
Lighting International (Massive) (2003-2008), Senior Advisor Consumer Goods Europe bij 3i Group (20082009), en CEO van Balta Industries (2009-2012). Hij heeft een graad in Handels- & Financiële Wetenschappen
aan Vlekho Business School en genoot managementopleidingen aan de Kellogg School of Management (1996)
en de Harvard Business School (2000). Sinds 1 augustus 2012 is de heer Noten de Managing Director van de
Bakery Products Business Line en sinds 13 mei 2014 is hij ook CEO van de Groep.
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Jan Gesquière, Chief Financial Officer
De heer Jan Gesquière (°1961) vervoegde de Groep op 17 februari 2014. Hij was Chief Financial Officer bij
Elia System Operator NV van 2003 tot 2013. In 1986 begon de heer Gesquière zijn carrière als Audit Assistent
bij Ernst & Young, gespecialiseerd in Controlling. Drie jaar later verhuisde hij naar Sidmar, een
dochteronderneming van de Europese staalproducent Arcelor, waar hij begon als een interne auditor en later
opklom tot Finance & Administration Manager in de schrootdivisie. In 1993 werd de heer Gesquière benoemd
tot Chief Financial Officer van textiel- en chemiebedrijf Domo. Hij was Director of Commercial Catering,
Global Hotel en Hot Cuisine, dochterondernemingen van Autogrill Belux NV. Hij behaalde zijn diploma
handelsingenieur in 1984 aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Jan Van Hootegem, Group Human Resources Director
De heer Jan Van Hootegem (°1959) vervoegde de Groep in 1995. Hij bekleedde vroeger verschillende lokale en
internationale HR-functies bij Ford New Holland België (1988-1994). Hij behaalde een diploma in de klinische
psychologie aan de Universiteit Gent en een Master in Coaching & Consulting for Change aan Insead.
Bart Bruyneel, Managing Director Lipids Business Line
De heer Bart Bruyneel (°1960) is sinds september 2008 de Managing Director verantwoordelijk voor de Lipids
Business Line. Hij vervoegde de Groep in 1991 na te hebben gewerkt als project engineer en manager bij Radar,
een Belgische producent van gespecialiseerde dierlijke bestanddelen. Bij Vandemoortele was hij vooral actief in
de Lipids business line waar hij diverse functies vervulde. Van 2003-2007 was hij Commercial Director van de
gecombineerde Lipids en Bakery Products Business Line en sinds 2007 was hij Business Unit Director Lipids in
diezelfde gecombineerde business line. Hij behaalde een ingenieursdiploma en een Ph.D. in Scheikunde en
Landbouwwetenschappen aan de Universiteit Gent en ook een MBA aan Insead.
Dirk Durez, Secretary General
De heer Dirk Durez (°1955) is Secretary General bij Vandemoortele en vervoegde de Groep in 1991. Hij was
vroeger Deputy Managing Director bij het Coordination Center van de Sabena Group (1987-1991). Hij behaalde
een diploma rechten en een diploma criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde ook een
postgraduaat in financieel management.
C.

Comités van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft twee adviserende comités opgericht: het Auditcomité en het Bezoldigings- en
Benoemingscomité.
1.

Auditcomité

De samenstelling van het Auditcomité voldoet aan de vereisten van artikel 526bis, §2 van het Belgische
Wetboek van vennootschappen.
Naam

Einde van huidig mandaat

Financière des Cytises NV (Voorzitter), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye

2017

Jean Baron Vandemoortele

2015

Arema SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer François Casier

2017

Tom Baron Van de Voorde

2015
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De bevoegdheden van het Auditcomité worden beschreven in artikel 526bis, §4 van het Belgische Wetboek van
vennootschappen, artikel 23 van de statuten van de Emittent en Deel IV.3 van het Corporate Governance
Charter van Vandemoortele (beschikbaar op www.vandemoortele.com).
Het Auditcomité heeft de volgende bevoegdheden die tot doel hebben om specifieke problemen onder de
aandacht van de Raad te brengen:








Risicobeheer en interne controle:
-

Toezicht uitoefenen op de algemene interne controlesystemen;

-

Onderzoeken van de algemene filosofie met betrekking tot de identificatie en analyse van de risico’s
die inherent zijn aan de uitgevoerde activiteiten;

-

Controleren van de processen en procedures ter opvolging van de risico’s geïdentificeerd door het
management.

Deugdelijkheid en integriteit van de financiële rapportering:
-

Regelmatige controle van de interne en externe financiële rapportering en de IT-systemen;

-

Onderzoek van de belangrijkste boekhoudkundige en rapporteringsitems, met inbegrip van belangrijke
wijzigingen in de waarderingsregels;

-

Onderzoek van belangrijke extra-handelsactiviteiten, overeenkomsten, verbintenissen, en andere
relaties met niet-geconsolideerde rechtspersonen of andere personen die een belangrijke impact zouden
kunnen hebben op de Emittent, haar dochtervennootschappen en haar verbonden vennootschappen;

-

Controle van de jaarlijkse financiële rekeningen om ervoor te zorgen dat deze een nauwkeurig, getrouw
en begrijpelijk beeld geven van de financiële stand van zaken, krachtens de statuten alsook vanuit een
geconsolideerd standpunt.

Naleving van wettelijke en regelgevende bepalingen, intern beleid, procedures en Gedragscode:
-

Het Auditcomité houdt toezicht op de toepassing van Vandemoortele’s Gedragscode en op de wijze
waarop het management toeziet op de naleving van de Gedragscode (gehecht aan het Corporate
Governance Charter);

-

Het Auditcomité onderzoekt alle gevallen van niet-naleving van de externe regelgevende beginselen
en/of het intern beleid en de interne procedures die aan het Auditcomité worden gerapporteerd door de
manager van het interne auditdepartement, de revisor(en), de Secretary General, de QESS manager, of
enige andere persoon.

Benoeming, prestatiebeoordeling, bevoegdheden en onafhankelijkheid van de externe accountants:
-

Het Auditcomité is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheren van de relaties met de externe
accountants, in het bijzonder met inbegrip van:


Voorstel aan de Raad met betrekking tot de benoeming en goedkeuring van de bezoldiging en
dienstverlening van de externe accountants (zonder afbreuk te doen aan de respectieve
bevoegdheden van de ondernemingsraad en de algemene vergadering van de aandeelhouders);



Controle van het verslag van de externe accountant aan de Raad en de reactie van het management
erop;
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Onderzoek van alle auditproblemen of -moeilijkheden en de reactie van het management erop;



Beoordeling van de prestaties, bevoegdheden en onafhankelijkheid van de externe accountants.

Prestatie van de interne controlewerking:
-

Onderzoek van de statusrapporten van het interne auditdepartement en opvolging van openstaande
kwesties en actiepunten met het oog op de afsluiting ervan;

-

Controle van de doeltreffendheid van het interne auditdepartement;

-

Goedkeuring van de (her)benoeming van Vandemoortele’s interne auditor manager op aanbeveling van
de CEO.

Jaarvergadering:
-





Ten minste één lid van het Auditcomité woont de jaarvergaderingen van Vandemoortele bij en staat ter
beschikking van de Voorzitter om vragen van de vergadering te beantwoorden.

Onderzoeksbevoegdheden:
-

Om haar taak uit te voeren kan het Auditcomité elke bestuurder, manager, werknemer, adviseur, agent
of vertegenwoordiger van Vandemoortele om informatie vragen; de Raad zal deze personen aansporen
om met het Auditcomité samen te werken.

Het Auditcomité vergadert ten minste driemaal per jaar.
2.

Bezoldigings- en Benoemingscomité

Hoewel niet wettelijk verplicht aangezien de aandelen van de Emittent niet genoteerd zijn, voldoet de
samenstelling van haar Bezoldigings- en Benoemingscomité aan vereisten van artikel 526quater, §2 van het
Belgische Wetboek van vennootschappen.
Naam

Einde van huidig mandaat

Jean Baron Vandemoortele (Voorzitter)

2015

Financière des Cytises NV, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Michel Delloye

2017

Arema SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer François Casier

2017

De heer Peter Maenhout

2015

De bevoegdheden van het Bezoldigings- en Benoemingscomité worden beschreven in artikel 23 van de statuten
van de Emittent en Deel IV.2 van het Corporate Governance Charter van Vandemoortele (beschikbaar op
www.vandemoortele.com):


Met betrekking tot (her)benoemingen:
-

Recruteert en selecteert de CEO en legt de benoeming voor aan de Raad;

-

Legt aan de Raad voor, op aanbeveling van de CEO, de benoeming van de leden van het
directiecomité;
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-





Recruteert en selecteert de onafhankelijke bestuurders en beveelt geschikte kandidaten aan aan de
Raad.

Met betrekking tot prestatiebeoordeling:
-

Evalueert de prestaties van de CEO;

-

Bespreekt op basis van het verslag van de CEO de prestatiebeoordeling van de leden van het
directiecomité;

-

Evalueert de individuele prestaties van de onafhankelijke bestuurders in het kader van hun
herbenoeming.

Met betrekking tot remuneratie:
-

Legt de algemene beginselen vast van het remuneratiebeleid voor het personeel op basis van het
voorstel van de CEO, en keurt ieder jaar de globale begroting goed;

-

Bepaalt de remuneratie van de leden van het directiecomité, op basis van het voorstel van de CEO en
bepaalt de remuneratie van de CEO;

-

Draagt voorstellen over aan de Raad over de remuneratie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en
de bestuurders;

-

Machtigt uitzonderlijk de leden van het directiecomité om een bijkomend mandaat of activiteiten
buiten het directiecomité uit te oefenen, met of zonder de bedoeling om winst te maken.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité vergadert ten minste tweemaal per jaar.
D.

Corporate Governance

De Emittent hecht veel belang aan een adequaat corporate governance beleid en, hoewel haar aandelen tot op
heden niet genoteerd zijn op een beurs of markt, verbindt zij zich ertoe om alle inspanningen te leveren om de
governance best practices toe te passen van de 2009 Belgische corporate Governance Code van 12 maart 2009.
De Raad van Bestuur heeft de eerste versie van het corporate governance charter van Vandemoortele
goedgekeurd op 6 april 2006 en de vierde update ervan aangenomen op 3 maart 2015.
Het Corporate Governance Charter kan worden geraadpleegd op de website van de Emittent
(www.vandemoortele.com).
E.

Commissaris

De commissaris van de Emittent (de “Commissaris”) is Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne
en mevrouw Charlotte Vanrobaeys.
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA is lid van het Belgische Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 werden
gecontroleerd en zonder voorbehoud goedgekeurd door Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA.
De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 werden
gecontroleerd en zonder voorbehoud goedgekeurd door de vorige commissaris van de Emittent, PwC
Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer.
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F.

Belangenconflicten

Overeenkomstig artikel 523 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, moet een lid van de Raad van
Bestuur de andere leden vooraf op de hoogte brengen van enige agendapunten waarvoor hij of zij een
rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard zou hebben met de Emittent en
moet hij of zij zich onthouden van deelname aan de bespreking en stemming over deze punten.
De Emittent is zich niet bewust van enige potentiële belangenconflicten tussen de verplichtingen die een lid van
de administratieve, bestuurs- en toezichthoudende organen heeft ten aanzien van de Emittent en de persoonlijke
belangen of andere verplichtingen van dergelijk lid, andere dan de volgende:


bepaalde leden houden rechtstreeks of onrechtstreeks een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal van de
Emittent; en



de CEO en de Voorzitter hebben een belangenconflict met betrekking tot de beslissingen van de Raad van
Bestuur over hun bezoldiging.

92

VIII.

AANWENDING VAN OPBRENGSTEN

De netto-opbrengst van het Openbaar Aanbod, die naar verwachting minimum EUR 75.000.000 en maximum
EUR 100.000.000 zullen bedragen, zal hoofdzakelijk worden aangewend om het uitstaande bedrag onder de
Revolving Facility (die werd gebruikt om de overname van LAG te financieren en om algemene
bedrijfsdoeleinden te financieren) vervroegd af te lossen. Op de datum van dit Prospectus bedraagt het
uitstaande bedrag onder de Revolving Facility EUR 95.000.000.
Daarenboven zal het resterende deel van de netto-opbrengst van het Openbaar Aanbod – samen met de
kasstromen van de Emittent en de bestaande financiering – aangewend worden voor de verdere financiering van
de bedrijfsontwikkeling van de Emittent (met inbegrip van de uitbreiding of optimalisatie van de
productiecapaciteiten in Seneffe, Eeklo en Arras, en de bouw van een nieuwe fabriek in Polen) alsook voor
algemene bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van de herfinanciering van bestaande schulden) en de financiering
van verdere overnames.
Met dit Openbaar Aanbod wil de Emittent haar afhankelijkheid van bankfinanciering verder afbouwen door een
optimaal algemeen evenwicht te bereiken tussen de bestaande bankfinanciering van de Emittent en financiering
via de schuldkapitaalmarkten, en de looptijd van haar financiering verlengen.
De uitgaven in verband met het Openbaar Aanbod, met inbegrip van de kosten en vergoedingen, zullen naar
verwachting EUR 300.000 bedragen.
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IX.

BELASTING

A.

Europese Spaarrichtlijn

Onder Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rentebetaling (de “EU Spaarrichtlijn”) zijn EU Lidstaten ertoe gehouden om de fiscale autoriteiten van
andere EU Lidstaten details te bezorgen betreffende de betalingen van interesten (of gelijkaardig inkomen)
gedaan door een persoon gevestigd in hun jurisdictie aan, of ten behoeve van, een natuurlijke persoon inwoner
van die andere EU Lidstaat of een gelimiteerd aantal soorten entiteiten gevestigd in die andere EU Lidstaat.
Evenwel is Oostenrijk, gedurende een overgangsperiode, ertoe gehouden (tenzij het tijdens deze periode anders
verkiest) om een bronheffingsysteem (hierna “Bronheffing”) toe te passen op zulke betalingen (waarbij het
einde van de overgangsperiode afhankelijk is van de afsluiting van een aantal andere overeenkomsten met
betrekking tot uitwisseling van informatie met bepaalde andere landen). Een aantal niet-EU-landen en gebieden,
waaronder Zwitserland, hebben gelijkaardige maatregelen ingevoerd (een bronheffingsysteem in het geval van
Zwitserland).
Op 24 maart 2014 heeft de Europese Raad van Ministers een richtlijn van de Raad aangenomen op grond
waarvan Lidstaten vanaf 1 januari 2016 verplicht zijn om het toepassingsgebied van de hierboven beschreven
vereisten uit te breiden tot (onder andere) (i) betalingen in het kader van bepaalde financiële instrumenten en
levensverzekeringscontracten die als gelijkwaardig worden beschouwd met schuldvorderingen, (ii) bepaalde
betalingen die gemaakt zijn aan entiteiten of juridische constructies (zoals trusts) gevestigd buiten de EU, waar
een natuurlijk persoon woonachtig in een andere Lidstaat dan die van de betaalagent wordt beschouwd als de
begunstigde eigenaar van die betaling en (iii) betalingen aan bepaalde entiteiten of juridische constructies
gevestigd in de EU, die als betaalagenten worden behandeld bij de ontvangst van interestbetalingen.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de Europese Commissie voorstelt om de Spaarrichtlijn in te
trekken, omdat ze is achterhaald door andere EU-wetgeving met een breder toepassingsgebied van de
automatische uitwisseling van informatie (met inbegrip van informatie over aan spaargeld gerelateerd inkomen).
Indien een betaling zou worden verricht of geïnd via een Lidstaat die voor de Bronheffing heeft gekozen en een
bedrag aan, of voor, belasting zou worden ingehouden van deze betaling, zijn noch de Emittent, noch de Agent
verplicht om bijkomende bedragen te betalen ten aanzien van enige Obligatie tengevolge van de toepassing van
zulke Bronheffing.
B.

Europese Wederzijdse Bijstand Richtlijn

Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de
belastingen (de “Wederzijdse Bijstand Richtlijn”) voorziet regels en procedures voor de administratieve
samenwerking tussen de fiscale autoriteiten van de Lidstaten met inbegrip van, onder andere, de automatische
uitwisseling van bepaalde vooraf gedefinieerde gegevens over ingezetenen in andere Lidstaten aan de Lidstaat
van woonplaats.
De Europese Wederzijdse Bijstand Richtlijn werd gewijzigd door Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9
december 2014 wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen in overeenstemming met de
OESO standaard. Door de wijziging zal de Wederzijdse Bijstand Richtlijn vanaf 1 januari 2016 niet alleen
voorzien in de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot interestopbrengsten ontvangen
door een ingezetene van een andere Lidstaat, maar van alle financiële inkomsten en opbrengsten (interest,
dividenden en meerwaarden). De uitwisseling van gegevens zal ook van toepassing zijn op saldi op
bankrekeningen op 31 december van elk jaar.
Lidstaten hebben tot 31 december 2015 om de wetten, regels en administratieve bepalingen aan te nemen die
nodig zijn om de gewijzigde Wederzijdse Bijstand Richtlijn na te leven en zullen deze bepalingen toepassen
vanaf 1 januari 2016. Door het breder toepassingsgebied van de gewijzigde Wederzijdse Bijstand Richtlijn, zal
de EU Spaarrichtlijn naar verwachting uiteindelijk ingetrokken worden.
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C.

Belasting in België

De informatie hieronder is van algemene aard en heeft niet de bedoeling om alle aspecten van een belegging in
de Obligaties te behandelen. In sommige gevallen kunnen andere regels van toepassing zijn. Ook kunnen de
fiscale regels en hun interpretatie in de loop van de tijd wijzigen (mogelijks met terugwerkende kracht).
Mogelijke beleggers die meer gedetailleerde informatie willen over de fiscale gevolgen, zowel in België als
elders, van de aankoop, het aanhouden en verkopen van de Obligaties, worden aangeraden hun financiële en
fiscale adviseurs te raadplegen.
1.

Belgische roerende voorheffing

(a)

Algemene regels

De interestcomponent van de betalingen op de Obligaties gedaan door of namens de Emittent, is in de regel
onderworpen aan Belgische roerende voorheffing, momenteel aan een tarief van 25% op het brutotarief.
Voor Belgische inkomstenbelastingen verstaat men onder interest (i) periodieke interestinkomsten, (ii) elk
bedrag betaald door de Emittent dat de uitgifteprijs te boven gaat (bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling,
ongeacht of dit op de vervaldag is of niet, of bij aankoop door de Emittent), en (iii) indien de Obligaties
kwalificeren als vastrentende effecten krachtens artikel 2, §1, 8° van het Belgisch Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 (“WIB/92”), de aangegroeide interest in verhouding tot de periode waarin men de
Obligaties heeft aangehouden, in geval van een verkoop van de Obligaties tussen twee interestbetalingsdagen,
aan een derde partij, met uitsluiting van de Emittent.
(b)

Het X/N vereffeningsstelsel van de NBB

Het aanhouden van de Obligaties in het Clearingsysteem laat beleggers toe om interesten te verkrijgen op hun
Obligaties vrij van Belgische roerende voorheffing, indien en voor zover, op het ogenblik van de betaling of de
toekenning van de interest, de Obligaties worden aangehouden door bepaalde beleggers (de “Rechthebbende
Beleggers”, zie hieronder) in een vrijgestelde effectenrekening (een “X-rekening”) die geopend werd bij een
financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is (een “Deelnemer”) aan het
Clearingsysteem. Euroclear en Clearstream, Luxembourg zijn directe of indirecte Deelnemers aan het
Clearingsysteem.
Het aanhouden van de Obligaties via het Clearingsysteem laat Rechthebbende Beleggers toe om interesten te
ontvangen op hun Obligaties zonder inhouding van roerende voorheffing en maakt het mogelijk om de
Obligaties aan hun brutobedrag te verhandelen.
De Deelnemers aan het Clearingsysteem moeten de Obligaties die zij houden voor rekening van Rechthebbende
Beleggers zetten op een X-rekening. Rechthebbende Beleggers zijn deze entiteiten waarnaar wordt verwezen in
artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende
voorheffing en omvat de volgende categorieën:
1.

Belgische vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting bedoeld in artikel
2, §1, 5°, b) WIB/92;

2.

Instellingen, verenigingen of vennootschappen bedoeld in artikel 2, §3 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen andere dan deze waarnaar wordt verwezen in
1° en 3° zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 262, 1° en 5° WIB/92;

3.

Parastatale instellingen voor sociale zekerheid of daarmee gelijkgestelde instellingen bedoeld in artikel
105, 2° van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
inkomstenbelastingen van 1992 (“KB/WIB92”);
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4.

Beleggers niet-inwoners van België bedoeld in artikel 105, 5° KB/WIB92 waarvan het houden van de
Obligaties niet verbonden is aan een professionele activiteit in België;

5.

Beleggingsfondsen bedoeld in artikel 115 KB/WIB92;

6.

Belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2° WIB/92, die onderworpen zijn aan de belasting van niet
inwoners overeenkomstig artikel 233 WIB/92 en die de Obligaties aanhouden als onderdeel van een
handelsactiviteit in België;

7.

De Belgische Staat, voor zijn beleggingen die van roerende voorheffing zijn vrijgesteld
overeenkomstig artikel 265 WIB/92;

8.

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

9.

Belgische vennootschappen niet bedoeld in 1. hierboven, waarvan de activiteit uitsluitend of
hoofdzakelijk bestaat uit het verlenen van kredieten en leningen.

Rechthebbende Beleggers omvatten niet, inter alia, natuurlijke personen inwoners van België en Belgische
verenigingen zonder winstoogmerk, andere dan deze hierboven vermeld onder 2. en 3. (de “NietRechthebbende Beleggers”).
Deelnemers aan het Clearingsysteem moeten de Obligaties die ze aanhouden voor rekening van NietRechthebbende Beleggers aanhouden in een niet-vrijgestelde effectenrekening (een “N-rekening”). In dergelijk
geval (i) zijn alle interestbetalingen aan de houders van de N-rekeningen onderworpen aan roerende
voorheffing, en (ii) is, bij de overdracht van Obligaties door de houders van N-rekeningen, de pro rata
aangegroeide interest sinds de datum van de vorige interestbetaling, onderworpen aan een roerende voorheffing,
momenteel aan een tarief van 25%. Deze roerende voorheffing wordt door de NBB ingehouden op de
interestbetaling en aan de belastingsautoriteiten doorgestort.
Bij het openen van een X-rekening voor het aanhouden van Obligaties, zal een Rechthebbende Belegger zijn
status moeten attesteren op een standaardformulier goedgekeurd door de Belgische Minister van Financiën en
dit naar de Deelnemer aan het Clearingsysteem sturen waar deze rekening wordt aangehouden. Deze attestering
moet niet periodiek worden heruitgegeven (maar Rechthebbende Beleggers moeten hun attest updaten indien
hun status zou veranderen). Deelnemers aan het Clearingsysteem moeten evenwel verklaringen afleggen aan de
NBB met betrekking tot de rechthebbende status van elke belegger voor dewelke zij Obligaties aanhouden in
een X-rekening gedurende het afgelopen kalenderjaar.
Deze identificatievereisten zijn niet toepasselijk voor Obligaties die worden aangehouden bij Euroclear of
Clearstream, Luxembourg die optreden als Deelnemers aan het Clearingsysteem, mits zij (alsook hun
onderdeelnemers) alleen X-rekeningen aanhouden en mits zij in staat zijn om de houders te identificeren voor
dewelke zij Obligaties aanhouden in dergelijke rekening.
Verhandelingen van Obligaties tussen een X-rekening en een N-rekening geven aanleiding tot zekere
correctiebetalingen ter wille van de roerende voorheffing:


Een overdracht van een N-rekening naar een X-rekening geeft aanleiding tot de betaling door de
overdrager Niet-Rechthebbende Belegger aan de NBB van de roerende voorheffing op het
aangegroeide gedeelte van de interest berekend van de laatste interest betalingsdatum tot de datum van
overdracht.



Een overdracht van een X-rekening naar een N-rekening geeft aanleiding tot de terugbetaling door de
NBB aan de overnemer Niet-Rechthebbende Belegger van de roerende voorheffing op het
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aangegroeide gedeelte van de interest berekend van de laatste interest betalingsdatum tot de datum van
overdracht.


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



Overdrachten van Obligaties tussen twee N-rekeningen geven aanleiding tot de betaling door de
overdrager Niet-Rechthebbende Belegger aan de NBB van de roerende voorheffing op het
aangegroeide gedeelte van de interest berekend van de laatste interest betalingsdatum tot de datum van
overdracht, en tot de terugbetaling door de NBB aan de overnemer Niet-Rechthebbende Belegger van
de roerende voorheffing op hetzelfde interestbedrag.

2.

Belgische inkomstenbelasting

2.1.

Natuurlijke personen inwoners van België

Voor natuurlijke personen inwoners van België (i.e., natuurlijke personen die hun woonplaats of zetel van
vermogen in België hebben) die Obligaties aanhouden als privé-belegging, zal de betaling van interest op de
Obligaties in België in de regel onderworpen zijn aan een roerende voorheffing in België van momenteel 25%.
Betaling van de 25% roerende voorheffing bevrijdt hen volledig van hun personenbelastingschuld met
betrekking tot deze interestbetalingen (bevrijdende roerende voorheffing). Dit betekent dat ze de interesten op
de Obligaties niet moeten opnemen in hun aangifte in de personenbelasting, op voorwaarde dat roerende
voorheffing werd geheven op deze interestbetalingen.
Natuurlijke personen inwoners van België kunnen er niettemin voor kiezen om de interest toch aan te geven in
hun aangifte in de personenbelasting. Indien dergelijke belegger ervoor kiest om de interesten aan te geven,
zullen deze interestbetalingen normaal gezien afzonderlijk worden belast aan een tarief van 25% of, als dat
voordeliger uitkomt, tegen de geldende progressieve tarieven, rekening houdend met de andere aangegeven
inkomsten. Indien de interestbetaling wordt aangegeven, kan de roerende voorheffing ingehouden door de NBB
worden gecrediteerd.
Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties zijn in de regel vrijgesteld van belasting, met
uitzondering van de pro rata interest vervat in een meerwaarde op de Obligaties, die belastbaar is als interest.
Minderwaarden zijn in de regel niet fiscaal aftrekbaar.
Specifieke fiscale bepalingen zijn toepasselijk op natuurlijke personen inwoners van België die Obligaties
buiten het normale beheer van hun privé-vermogen, of in het kader van een professionele activiteit.
2.2.

Vennootschappen gevestigd in België

De interest die wordt toegekend of betaald aan een Obligatiehouder die onderworpen is aan Belgische
vennootschapsbelasting, alsook de meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties, zijn
onderworpen aan vennootschapsbelasting aan een tarief van 33%, plus een 3% crisisheffing, i.e., 33,99%.
Minderwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van de Obligaties zijn fiscaal aftrekbaar
overeenkomstig de toepasselijke regels.
2.3.

Belgische rechtspersonen

Belgische rechtspersonen onderworpen aan Belgische rechtspersonenbelasting (i.e., rechtspersonen die geen
vennootschappen zijn die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting, en die hun maatschappelijke zetel,
hoofdvestiging of hun zetel van beheer of bestuur in België hebben), en die Niet-Rechthebbende Beleggers zijn,
zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van momenteel 25% op de interest, die een eindbelasting vormt.
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Belgische rechtspersonen die kwalificeren als Rechthebbende Beleggers zullen de interest ontvangen zonder
afhouding van roerende voorheffing, maar moeten zelf, krachtens artikel 262, 1° WIB/92, de inkomsten
aangeven en de roerende voorheffing betalen.
Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties zijn in de regel vrijgesteld van belasting, met
uitzondering van de pro rata interest vervat in een meerwaarde op de Obligaties, die belastbaar is als interest.
Minderwaarden zijn in de regel niet fiscaal aftrekbaar.
2.4.

Niet-inwoners

Op voorwaarde dat ze kwalificeren als Rechthebbende Beleggers en ze hun Obligaties aanhouden op een Xrekening, zullen Obligatiehouders die geen inwoners zijn van België en die de Obligaties niet aanhouden via een
Belgische inrichting en die niet in de Obligaties beleggen voor hun Belgische professionele activiteiten, niet
worden onderworpen aan of aansprakelijk worden gesteld voor enige Belgische belasting op inkomen of
meerwaarden uit het louter verkrijgen, aanhouden of overdragen van de Obligaties.
3.

Taks op de beursverrichtingen

Verhandelingen van Obligaties op de secundaire markt zullen onderworpen zijn aan een taks op de
beursverrichtingen indien zij worden uitgevoerd in België via de tussenkomst van een professionele
tussenpersoon. Het toepasselijke tarief voor dergelijke overdrachten en verwervingen bedraagt 0,09%. De taks is
door elke partij bij dergelijke transactie afzonderlijk verschuldigd, i.e., de verkoper (overdrager) en de koper
(overnemer), en wordt voor beiden geïnd door de professionele tussenpersoon. Het bedrag van deze taks
bedraagt evenwel maximaal EUR 650 per belastbare transactie.
De hierboven vermelde taks zal evenwel niet verschuldigd zijn door vrijgestelde personen die voor eigen
rekening handelen, met inbegrip van niet-inwoners van België, bij voorlegging van een certificaat aan de
financiële tussenpersoon in België dat hun status van niet-inwoner bevestigt, en bepaalde Belgische
institutionele beleggers, zoals gedefinieerd in artikel 126/1, 2° van het Wetboek diverse rechten en taksen.
D.

De voorgestelde financiële transactietaks

De Europese Commissie heeft een voorstel bekendgemaakt voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke
financiële transactietaks (de “FTT”) in België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië,
Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slovakije (de “deelnemende Lidstaten”).
De voorgestelde FTT heeft een zeer breed toepassingsgebied en kan, indien ingevoerd in de huidige vorm, van
toepassing zijn op bepaalde verhandelingen in Obligaties (met inbegrip van transacties op de secundaire markt)
in bepaalde omstandigheden. De uitgifte van, en inschrijving op, Obligaties zou echter vrijgesteld zijn.
Onder de huidige voorstellen zou de FTT in bepaalde omstandigheden van toepassing kunnen zijn op personen
binnen en buiten de deelnemende Lidstaten. In het algemeen zou ze van toepassing zijn op bepaalde
verhandelingen in de Obligaties waar ten minste één partij een financiële instelling is die is gevestigd in een
deelnemende Lidstaat, en ten minste één partij is gevestigd in een deelnemende Lidstaat. Een financiële
instelling kan, of kan geacht worden, “gevestigd” te zijn in een deelnemende Lidstaat in een brede waaier van
omstandigheden, met inbegrip van: (a) door een transactie aan te gaan met een persoon die is gevestigd in een
deelnemende Lidstaat; of (b) in situaties waar het financieel instrument dat het voorwerp uitmaakt van de
verhandelingen is uitgegeven in een deelnemende Lidstaat.
Niettegenstaande de voorstellen van de Europese Commissie, geeft een verklaring afgelegd door de
deelnemende Lidstaten (met uitzondering van Slovenië) aan dat een geleidelijke invoering van de FTT wordt
overwogen, en dat de FTT in eerste instantie alleen van toepassing zou zijn op transacties met betrekking tot
aandelen en bepaalde derivaten, met implementatie tegen 1 januari 2016. De volledige details zijn echter niet
beschikbaar.
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Het FTT voorstel blijft onderhevig aan onderhandelingen tussen de deelnemende Lidstaten en wordt juridisch
aangevochten. Bijgevolg kan het worden gewijzigd voorafgaand aan de invoering ervan, waarvan de timing
onduidelijk blijft. Bijkomende EU Lidstaten kunnen beslissen om deel te nemen. Toekomstige houders van de
Obligaties wordt aangeraden om zelf professioneel advies in te winnen in verband met de FTT.
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X.

HET OPENBAAR AANBOD

KBC Bank NV (met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B-1080 Brussel) en Belfius Bank NV (met
maatschappelijke zetel te Pachecolaan 44, B-1000 Brussel) (samen de “Joint Lead Managers” en elk een
“Joint Lead Manager”); BNP Paribas Fortis NV (met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, B-1000
Brussel), ING Bank NV (handelend via haar Belgisch bijkantoor met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24,
B-1000 Brussel), Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”) (met belangrijkste
vestiging te Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Nederland) en Bank Degroof NV (met maatschappelijke zetel te
Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel) (samen de “Co-lead Managers” en elk een “Co-lead Manager”, en
samen met de Joint Lead Managers de “Managers” en elk een Manager) zijn krachtens een
plaatsingsovereenkomst van 19 mei 2015 (de “Plaatsingsovereenkomst”) onder een inspanningsverbintenis
met de Emittent overeengekomen om, onder bepaalde voorwaarden, de Obligaties voor een een minimum
nominaal bedrag van EUR 75.000.000 en een maximaal nominaal bedrag van EUR 100.000.000 te plaatsen bij
derde partijen tegen de Uitgifteprijs en aan de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.
Dit deel bevat de voorwaarden van het Openbaar Aanbod van de Obligaties door de Managers. Elk
aanbod of elke verkoop van Obligaties door een Financiële Tussenpersoon zal gedaan worden onder de
voorwaarden en afspraken overeengekomen tussen een Financiële Tussenpersoon en de belegger, met
inbegrip van de prijs, de allocatie en de kosten en/of belastingen gedragen door de belegger. De Emittent
is geen partij bij de afspraken en voorwaarden met betrekking tot het aanbod en de verkoop van de
Obligaties tussen dergelijke Financiële Tussenpersoon en een belegger. Dit Prospectus bevat de
voorwaarden en afspraken van de Financiële Tussenpersonen niet. De afspraken en voorwaarden met
betrekking tot het aanbod en de verkoop van de Obligaties worden aan de belegger verstrekt door de
Financiële Tussenpersoon gedurende de Inschrijvingsperiode. De Emittent noch de Managers zijn
aansprakelijk voor deze informatie.
Elk van de diensten verstrekt door de Managers kan worden verstrekt door enige Manager handelend via enig
bijkantoor, dochtervennootschap of verbonden vennootschap, en alle verwijzingen naar “Managers” hierin
zullen worden begrepen als zulke bijkantoren en verbonden vennootschappen te omvatten in die mate dat zulke
diensten verstrekt worden door deze.
A.

Inschrijvingsperiode

De Obligaties zullen aan het publiek worden aangeboden in België (het “Openbaar Aanbod”). De Obligaties
zullen worden uitgegeven op 10 juni 2015 (de “Uitgiftedatum”). Echter, indien een aanvulling op het
Prospectus intrekkingsrechten doet ontstaan die uitoefenbaar zijn op of na de Uitgiftedatum in overeenstemming
met artikel 34 van de Prospectuswet, zal de Uitgiftedatum worden uitgesteld tot de eerste Werkdag (zoals
gedefinieerd in de Voorwaarden) volgend op de laatste dag waarop de intrekkingsrechten mogen worden
uitgeoefend.
Het Openbaar Aanbod zal een aanvang nemen op 22 mei 2015 om 9.00 uur (Brusselse tijd) en eindigen op 2
juni 2015 om 16.00 uur (Brusselse tijd) (de “Inschrijvingsperiode”), of op een vroegere datum die de Emittent
kan bepalen na overleg met de Joint Lead Managers. In dit geval zal de afsluitingsdatum aangekondigd worden
door of in naam van de Emittent, op haar website (www.vandemoortele.com), en op de website van de
Managers, KBC Bank NV (www.kbc.be/Vandemoortele), Belfius Bank NV (www.belfius.be/vandemoortele),
BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/emissies of www.bnpparibasfortis.be/emissions), ING Bank
NV (www.ing.be (beleggen – obligaties) of www.ing.be (investor – obligations)), Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”) (www.rabobank.be/nl/beleggen/particulier/obligaties en
www.rabobank.be/fr/investir/particulier/obligations) en Bank Degroof NV (www.degroof.be).
Behalve in geval van overinschrijving zoals verder uiteengezet onder “Overinschrijving op de Obligaties”, zal
een kandidaat-inschrijver 100% ontvangen van het bedrag van de Obligaties waarop hij heeft ingeschreven
tijdens de Inschrijvingsperiode.
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Kandidaat-inschrijvers zullen worden geïnformeerd over hun respectieve toewijzingen van Obligaties door de
betrokken financiële tussenpersoon in overeenstemming met de regeling die bestaat tussen deze financiële
tussenpersoon en de kandidaat-inschrijver.
Er mogen voorafgaand aan de Uitgiftedatum geen verhandelingen in de Obligaties gebeuren op een
gereglementeerde markt in de zin van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april
2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en
93/6/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking
van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, zoals gewijzigd.
Na het volledige Prospectus te hebben gelezen, kunnen de beleggers inschrijven op de Obligaties via de
bijkantoren van de volgende door de Emittent aangeduide Managers, door middel van het inschrijvingsformulier
verstrekt door de Managers (indien er een is): KBC Bank NV (met inbegrip van CBC Banque S.A. en KBC
Securities NV (via www.bolero.be)), Belfius Bank NV (www.belfius.be/vandemoortele), BNP Paribas Fortis
NV (met inbegrip van de bijkantoren optredend onder de handelsnaam Fintro), ING Bank NV (www.ing.be
(beleggen – obligaties) of www.ing.be (investor – obligations), Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank
B.A.
(“Rabobank”)
(www.rabobank.be/nl/beleggen/particulier/obligaties
en
www.rabobank.be/fr/investir/particulier/obligations) en Bank Degroof NV (www.degroof.be)
De aanvragen kunnen ook worden ingediend via agenten of andere financiële tussenpersonen in België. In dit
geval moeten de beleggers informatie inwinnen over de commissievergoedingen die dergelijke financiële
tussenpersonen eventueel aanrekenen. Deze commissievergoedingen zijn dan ten laste van de beleggers.
B.

Voorwaarden waaraan het Openbaar Aanbod is onderworpen

Het Openbaar Aanbod en de uitgifte van de Obligaties zijn onderworpen aan een beperkt aantal voorwaarden
die uiteengezet zijn in de plaatsingsovereenkomst, die gebruikelijk zijn voor dit type van transactie en dewelke
onder andere omvatten: (i) de juistheid van de verklaringen en waarborgen die door de Emittent in de
Plaatsingsovereenkomst worden gegeven, (ii) de Plaatsingsovereenkomst, de Clearingovereenkomst en de
Agentovereenkomst werden door alle partijen ondertekend voorafgaand aan de Uitgiftedatum, (iii) de toelating
tot de verhandeling van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op of voorafgaand
de Uitgiftedatum, (iv) dat er op de Uitgiftedatum geen negatieve wijziging van betekenis (zoals omschreven in
de Plaatsingsovereenkomst) heeft plaatsgevonden die een invloed heeft op de Emittent of de Groep en dat er
geen gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de verklaringen en waarborgen opgenomen in de
Plaatsingsovereenkomst op significante wijze onwaar of incorrect maakt op de Uitgiftedatum alsof ze op die
datum gegeven zouden zijn en dat de Emittent al haar verplichtingen onder de Plaatsingsovereenkomst op of
voorafgaand aan de Uitgiftedatum heeft voldaan, (v) de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Emittent is samengekomen op 22 mei 2015 en heeft de statutenwijzigingen goedgekeurd,
zoals opgenomen in de agenda van de oproeping bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2015, en
de Raad van Bestuur van de Emittent heeft daarop alle vennootschapshandelingen en beslissingen die werden
genomen met betrekking tot het Openbaar Aanbod bekrachtigd, en (vi) ten laatste op de Uitgiftedatum hebben
de Managers de gebruikelijke bevestigingen ontvangen met betrekking tot bepaalde juridische en financiële
zaken die betrekking hebben op de Emittent.
De Managers kunnen elk (geheel of gedeeltelijk) verzaken aan deze voorwaarden. De Plaatsingsovereenkomst
geeft de Managers niet het recht om hun verbintenissen te beëindigen voorafgaand aan de betaling door de
Emittent, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden.
Als de voorwaarden van het Openbaar Aanbod en de daaropvolgende uitgifte van de Obligaties niet vervuld zijn
op de Uitgiftedatum (behoudens het verzaken door de Managers aan voorwaarden die niet zouden kunnen
worden vervuld) of als enige Manager een einde stelt aan de Plaatsingsovereenkomst in één van de hiervoor
vermelde omstandigheden, zullen de Obligaties niet worden uitgegeven. De beëindiging van de
Plaatsingsovereenkomst door één van de Managers, brengt niet de beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst
voor de andere Managers mee, maar er bestaat geen verplichting voor de niet-beëindigende Managers om de
Obligaties toegewezen aan de beëindigende Manager te plaatsen. In geval van annulering van het Openbaar
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Aanbod, zal een mededeling worden gepubliceerd op de website van de Emittent (www.vandemoortele.com) en
op de website van de Managers: KBC Bank (www.kbc.be/vandemoortele), Belfius Bank NV
(www.belfius.be/vandemoortele), BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/emissies of
www.bnpparibasfortis.be/emissions), ING Bank NV (www.ing.be (beleggen – obligaties) of www.ing.be
(investor – obligations), Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”)
(www.rabobank.be/nl/beleggen/particulier/obligaties en www.rabobank.be/fr/investir/particulier/obligations) en
Bank Degroof NV (www.degroof.be) en zal het totale bedrag van fondsen die de beleggers reeds hebben betaald
voor de Obligaties worden terugbetaald. Voor alle duidelijkheid zal op dit bedrag geen interest verschuldigd
zijn.
C.

Uitgifteprijs

De uitgifteprijs voor de Obligaties zal 101,875% bedragen (de “Uitgifteprijs”).
De beleggers die geen gekwalificeerde beleggers zijn (zoals gedefinieerd in de Prospectuswet, de
“Gekwalificeerde Beleggers”) (de “Particuliere Beleggers”) zullen de Uitgifteprijs betalen.
Gekwalificeerde beleggers zullen de Uitgifteprijs betalen die een vergoeding van 1,875% omvat, verminderd
met een korting gebaseerd op, onder andere, (i) de evolutie van de kredietwaardigheid van de Emittent (credit
spread), (ii) de evolutie van de interestvoeten, (iii) het succes (of gebrek aan succes) van de plaatsing van de
Obligaties, en (iv) het aantal Obligaties gekocht door een belegger, elk zoals bepaald door elke Joint Lead
Manager naar zijn eigen inzicht.
Het nettorendement van de Obligaties is 2,005% op jaarbasis. Het rendement is berekend op basis van de
Uitgifteprijs voor Particuliere Beleggers, de rentevoet van 3,060% per jaar en is gebaseerd op de
veronderstelling dat de Obligaties zullen worden gehouden tot hun vervaldatum wanneer hun hoofdsom voor
100% zal worden terugbetaald. Dit vormt geen indicatie voor toekomstig rendement indien de Obligaties niet
worden gehouden tot hun vervaldatum. Het nettorendement geeft een aftrek weer van Belgische roerende
voorheffing van 25% (Beleggers dienen kennis te nemen van Deel IX “Belasting” van dit Prospectus voor meer
informatie over belasting in België).
Het minimum inschrijvingsbedrag voor de Obligaties is EUR 1.000. Het maximum inschrijvingsbedrag is
EUR 100.000.000.
D.

Totaal Nominaal Bedrag

Het maximum nominaal bedrag van de uitgifte bedraagt EUR 100.000.000.
Desgevallend kan, bij beslissing van de Emittent in overleg met de Managers (rekening houdend met de vraag
van beleggers), het finaal totaal nominaal bedrag van de Obligaties verhoogd worden op het einde (of bij de
vervroegde afsluiting) van de Inschrijvingsperiode. De criteria op basis waarvan het finaal totaal nominaal
bedrag van de Obligaties zal worden vastgesteld door de Emittent zijn de volgende: (i) de financiële behoeften
van de Emittent, dewelke zouden kunnen evolueren tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Obligaties, (ii) de
dagelijkse evolutie van de interestvoeten en credit spread van de Emittent, (iii) het niveau van de vraag van
beleggers naar de Obligaties zoals op dagelijkse basis vastgesteld door de Managers, (iv) het zich voordoen of
niet van bepaalde gebeurtenissen tijdens de Inschrijvingsperiode van de Obligaties die de Emittent en/of de
Managers de mogelijkheid zouden kunnen geven om de Inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten of om niet
verder te gaan met het aanbod en de uitgifte en (v) het feit dat het nominaal bedrag van de Obligaties
EUR 100.000.000 is.
De Emittent behoudt zich het recht voor om niet verder te gaan met de uitgifte van de Obligaties wanneer op het
einde van de Inschrijvingsperiode, het totaal nominaal bedrag van de Obligaties waarop is ingeschreven lager is
dan EUR 75.000.000.
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Het finaal totaal nominaal bedrag zal zo snel mogelijk na het einde (of de vroegtijdige afsluiting) van de
Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd op de website van de Emittent (www.vandemoortele.com), en op de
website van de Managers, KBC Bank NV (www.kbc.be/Vandemoortele), Belfius Bank NV
(www.belfius.be/vandemoortele), BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/emissies of
www.bnpparibasfortis.be/emissions), ING Bank NV (www.ing.be (beleggen – obligaties) of www.ing.be
(investor – obligations), Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (“Rabobank”)
(www.rabobank.be/nl/beleggen/particulier/obligaties en www.rabobank.be/fr/investir/particulier/obligations) en
Bank Degroof NV (www.degroof.be).
E.

Datum van betaling en details

De datum van betaling is 10 juni. De betaling voor de Obligaties kan alleen gebeuren door middel van een
debitering van een zichtrekening.
Op de datum dat de inschrijvingen vereffend zijn, zal het Clearingsysteem de effectenrekening van de Agent
crediteren in overeenstemming met de details die uiteengezet zijn in de Regels van het Clearingsysteem.
Vervolgens zal de Agent, ten laatste op de datum van betaling, de effecten ten bedrage van het ingeschreven
bedrag crediteren op de rekening van de deelnemers voor verdere verdeling aan de inschrijvers, in
overeenstemming met de gebruikelijke regels van het Clearingsysteem.
F.

Kosten en vergoedingen

De netto-opbrengst (voor aftrek van kosten) zal een bedrag gelijk zijn aan het totaal nominaal bedrag van de
uitgegeven Obligaties (het “Totaal Nominaal Bedrag”) vermenigvuldigd met de Uitgifteprijs uitgedrukt in een
percentage, min de volledige verkoops- en distributievergoeding van 1,875% (gedragen door de inschrijvers; zie
ook “Uitgifteprijs” hierboven).
De Uitgifteprijs zal de verkoops- en distributievergoeding, zoals hieronder beschreven, bevatten welke moet
worden gedragen en betaald door de inschrijvers.
Kosten specifiek aangerekend aan de inschrijvers:
(a)

de Particuliere Beleggers zullen een verkoops- en distributievergoeding van 1,875% dragen, dewelke in
de Uitgifteprijs is inbegrepen; en

(b)

de Gekwalificeerde Beleggers zullen een distributievergoeding van 1,875% dragen, onder voorbehoud
van een eventuele korting voorzien in dit deel onder “Uitgifteprijs” hierboven. De
distributievergoeding betaald door de Gekwalificeerde Beleggers kan variëren tussen 0 en 1,875%.

G.

Financiële diensten

De financiële diensten met betrekking tot de Obligaties zullen gratis worden verzorgd door de Managers.
De kosten voor de bewaargevingsvergoeding voor de Obligaties worden doorgerekend aan de inschrijvers.
Beleggers moeten zich inlichten over de kosten die hun financiële instellingen hen hiervoor kunnen aanrekenen.
Beleggers moeten zich inlichten over de kosten die andere financiële instellingen hen kunnen aanrekenen.
Daarenboven dienen Obligatiehouders zich ervan bewust te zijn dat wanneer zij de Controlewijziging Put
uitoefenen via een financiële tussenpersoon (anders dan de Agent), zij bijkomende kosten en uitgaven kunnen
worden opgelegd door zulke financiële tussenpersoon.
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H.

Vervroegde afsluiting en vermindering – toewijzing / overinschrijving van de Obligaties

Vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 22 mei 2015 om 17.30 uur
(Brusselse tijd) (naar de minimale Inschrijvingsperiode wordt verwezen als de “Minimale Verkoopsperiode”)
(dit is de derde Werkdag in België na de dag waarop het Prospectus beschikbaar werd gesteld op de websites
van de Emittent en de Managers (de datum waarop het Prospectus werd beschikbaar gesteld meegerekend). Dit
betekent dat de Inschrijvingsperiode minstens gedurende één Werkdag tot 17.30 uur zal openblijven. Daarna
kan vervroegde afsluiting op elk ogenblik plaatsvinden (met inbegrip van in de loop van een Werkdag). In geval
van vervroegde beëindiging van de Inschrijvingsperiode zal zo snel als mogelijk een kennisgeving daarover
worden gepubliceerd op de websites van de Emittent en de Managers. Deze kennisgeving zal de datum en het
uur van de vervroegde beëindiging bevatten.
De Inschrijvingsperiode kan worden verkort door de Emittent gedurende de Inschrijvingsperiode met
instemming van de Joint Lead Managers (i) zodra het totale bedrag van de Obligaties EUR 100.000.000 bereikt,
(ii) in geval van een belangrijke wijziging van de marktomstandigheden (onder andere, maar niet beperkt tot,
een verandering in de nationale of internationale financiële, politieke of economische omstandigheden,
wisselkoersen of interestvoeten), of (iii) in geval zich een wezenlijke negatieve wijziging voordoet met
betrekking tot de Emittent. Indien in de gevallen hiervoor beschreven onder (ii) en (iii) een vervroegd einde
wordt gesteld aan de Inschrijvingsperiode, dan zal de Emittent een aanvulling bij het Prospectus publiceren. De
Emittent zal er voor zorgen dat dergelijke aanvulling wordt gepubliceerd zo snel mogelijk na het zich voordoen
van zo’n belangrijke factor (zie pagina 5 van dit Prospectus onder “Waarschuwing”, voor meer informatie in
verband met de publicatie van aanvullingen bij het Prospectus).
De Emittent kan de Inschrijvingsperiode inkorten indien het totaal bedrag van de Obligaties EUR 75.000.000
niet bereikt, maar dan zal de Emittent een aanvulling bij het Prospectus moeten publiceren (zie pagina 5 van dit
Prospectus onder “Waarschuwing”, voor meer informatie in verband met de publicatie van aanvullingen bij het
Prospectus).
Het aanbod is daarenboven onderworpen aan specifieke voorwaarden die werden onderhandeld tussen de
Managers en de Emittent en die vervat zijn in de Plaatsingsovereenkomst, en in het bijzonder kunnen de
verbintenissen van de Managers onder de Plaatsingsovereenkomst beëindigd worden onder andere zoals
hierboven uiteengezet.
Alle inschrijvingen die door de Particuliere Beleggers geldig werden ingediend bij de Managers voor het einde
van de Minimale Verkoopsperiode (zoals hierboven gedefinieerd) zullen in rekening worden genomen wanneer
de Obligaties worden toegewezen, met dien verstande dat in geval van overinschrijving er een vermindering van
toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen zullen proportioneel worden herleid, met een toewijzing van een
veelvoud van EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimum totaal nominaal bedrag van
EUR 1.000, hetgeen overeenkomt met de coupures van de Obligaties.
KBC Bank NV heeft het recht om een bedrag van EUR 22.500.000 (of 22,5% van het Totaal Nominaal Bedrag)
uitsluitend te plaatsen bij haar eigen particuliere en private banking cliënten die geen Gekwalificeerde Beleggers
zijn; Belfius Bank NV heeft het recht om een bedrag van EUR 22.500.000 (of 22.5% van het Totaal Nominaal
Bedrag) uitsluitend te plaatsen bij haar eigen particuliere en private banking cliënten die geen Gekwalificeerde
Beleggers zijn (samen, de “Basistoewijzing”); BNP Paribas Fortis NV heeft het recht om een bedrag van EUR
15.000.000 (of 15% van het Totaal Nominaal Bedrag) uitsluitend te plaatsen bij haar eigen particuliere en
private banking cliënten die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn; ING Bank NV heeft het recht om een bedrag
van EUR 15.000.000 (of 15% van het Totaal Nominaal Bedrag) uitsluitend te plaatsen bij haar eigen particuliere
en private banking cliënten die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn; Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank
B.A. (“Rabobank”) NV heeft het recht om een bedrag van EUR 10.000.000 (of 10% van het Totaal Nominaal
Bedrag) uitsluitend te plaatsen bij haar eigen particuliere en private banking cliënten die geen Gekwalificeerde
Beleggers zijn; en Bank Degroof NV heeft het recht om een bedrag van EUR 5.000.000 (of 5% van het Totaal
Nominaal Bedrag) uitsluitend te plaatsen bij haar eigen particuliere en private banking cliënten die geen
Gekwalificeerde Beleggers zijn; en zowel KBC Bank NV als Belfius Bank NV samen hebben het recht om een
bedrag van EUR 10.000.000 (of 10% van het Totaal Nominaal Bedrag) uitsluitend te plaatsen bij
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Gekwalificeerde Beleggers als pot deal. Deze toewijzingstructuur kan enkel gewijzigd worden indien
overeengekomen tussen de Emittent en de Managers, tenzij dat aspecten van de toewijzingstructuur die
betrekking hebben op Joint Lead Managers enkel kunnen gewijzigd worden indien overeengekomen tussen de
Emittent en de Joint Lead Managers, en behalve zoals verder uiteengezet in paragrafen (a) tot (d) hieronder.
Op het einde van de Minimale Verkoopsperiode kan elke Manager een kennisgeving op haar website publiceren
om haar cliënten te informeren dat zij niet langer inschrijvingen zal aanvaarden en zal dan dezelfde
kennisgeving doorsturen naar de Emittent die deze kennisgeving zo spoedig mogelijk zal publiceren op haar
website. Dit proces zal ervoor zorgen dat de potentiële beleggers weten waar er nog een mogelijkheid bestaat tot
inschrijving op de Obligaties.
(a)

Indien om 16.00 uur (Brusselse tijd) van de Eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode, één van de
Joint Lead Managers zijn Basistoewijzing niet volledig heeft geplaatst, dan, na kennisgeving aan de
Emittent en onderworpen aan diens instemming, hebben de andere Joint Lead Manager het recht (maar
niet de verplichting) om alle redelijke inspanningen aan te wenden om deze Basistoewijzing te plaatsen
bij haar eigen particuliere en private banking cliënten die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn tegen de
nominale waarde van een Obligatie vermenigvuldigd met de Uitgifteprijs.

(b)

Indien niet alles van de niet-geplaatste Basistoewijzing is geplaatst krachtens (a) hierboven, hebben de
Joint Lead Managers samen het recht (maar niet de verplichting) om de Basistoewijzing die niet is
geplaatst krachtens (a) hierboven uitsluitend te plaatsen bij Gekwalificeerde Beleggers tegen de
nominale waarde van een Obligatie vermenigvuldigd met de Uitgifteprijs min een korting, als een pot
deal.

(c)

Indien om 16.00 uur (Brusselse tijd) van de Eerste Werkdag van de Inschrijvingsperiode, één van de
Co-Lead Managers zijn toegewezen Obligaties niet volledig heeft geplaatst, dan, na kennisgeving aan
de Emittent en onderworpen aan diens instemming, hebben de Joint Lead Managers het recht (maar
niet de verplichting) om deze toegewezen Obligaties te plaatsen bij hun eigen particuliere en private
banking cliënten die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn. Indien beide Joint Lead Managers dit recht
wensen uit te oefenen, zal elk het recht hebben om deze Obligaties te plaatsen pro rata de
inschrijvingen die ze heeft ontvangen van haar eigen particuliere en private banking cliënten op dat
ogenblik.

(d)

Indien niet alle van de niet-geplaatste Obligaties van de Co-Lead Managers zijn geplaatst krachtens (c)
hierboven, hebben de Joint Lead Managers samen het recht (maar niet de verplichting) om deze
Obligaties die niet zijn geplaatst krachtens (c) hierboven uitsluitend te plaatsen bij Gekwalificeerde
Beleggers, als een pot deal.

Er kunnen aldus verschillende verminderingspercentages worden toegepast op de inschrijvers afhankelijk van de
Manager via dewelke zij hebben ingeschreven.
De Managers zullen op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de toewijzingscriteria die door andere
financiële tussenpersonen zullen worden toegepast.
In geval van vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode, zullen de beleggers worden ingelicht over het
aantal Obligaties dat hen werd toegekend zo snel als mogelijk na de datum van vervroegde afsluiting van de
Inschrijvingsperiode.
Enige betaling verricht door een inschrijver op Obligaties in verband met de inschrijving op Obligaties die niet
worden toegekend, zal worden terugbetaald binnen 7 Brusselse Werkdagen na datum van betaling in
overeenstemming met de regelingen die getroffen werden tussen de relevante inschrijver en de relevante
financiële tussenpersoon, en de relevante inschrijver zal geen recht hebben op enige interest met betrekking tot
deze betalingen.

105

I.

Resultaten van het Openbaar Aanbod

De resultaten van het Openbaar Aanbod van de Obligaties (met inbegrip van de netto-opbrengsten) zullen zo
snel als mogelijk na het einde van de Inschrijvingsperiode en/of voor de Uitgiftedatum gepubliceerd worden op
de website van de Emittent (www.vandemoortele.com), en op de website van de Managers, KBC Bank NV
(www.kbc.be/Vandemoortele), Belfius Bank NV (www.belfius.be/vandemoortele), BNP Paribas Fortis NV
(www.bnpparibasfortis.be/emissies of www.bnpparibasfortis.be/emissions), ING Bank NV (www.ing.be
(beleggen – obligaties) of www.ing.be (investor – obligations), Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank
B.A.
(“Rabobank”)
(www.rabobank.be/nl/beleggen/particulier/obligaties
en
www.rabobank.be/fr/investir/particulier/obligations) en Bank Degroof NV (www.degroof.be). Dezelfde
methode van bekendmaking zal worden gebruikt om beleggers te informeren over een eventuele vervroegde
afsluiting van de Inschrijvingsperiode.
Ingeval het Openbaar Aanbod wordt afgesloten, hebben de Managers het recht om, op eigen kosten, hun belang
in het Openbaar Aanbod bekend te maken in presentaties voor beleggers, verslagen en/of door middel van de
plaatsing van “tombstone” advertenties in financiële of andere kranten of via een ander communicatiemiddel na
voorafgaande goedkeuring van de Emittent. Voor alle duidelijkheid heeft hij niet het recht om de aantallen
bekend te maken die door de respectieve Managers werden geplaatst of verkocht.
J.

Vooropgesteld tijdschema van het Openbaar Aanbod

De belangrijkste stappen in het tijdschema van het Openbaar Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:
(a)

20 mei 2015: publicatie van het Prospectus op de website van de Emittent;

(b)

22 mei 2015, 9.00 uur (Brusselse tijd): openingsdatum van de Inschrijvingsperiode;

(c)

2 juni 2015, 16.00 uur (Brusselse tijd): afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode (indien niet
vervroegd afgesloten);

(d)

Tussen 3 juni 2015 en 7 juni 2015: verwachte publicatie van de resultaten van het Openbaar Aanbod
van de Obligaties (met inbegrip van de netto-opbrengsten), tenzij deze eerder gepubliceerd worden
ingeval van vroegtijdige afsluiting;

(e)

10 juni 2015: Uitgiftedatum en notering van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels en toelating tot verhandeling van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels.

De data en tijdstippen van het Openbaar Aanbod en de periodes aangegeven in bovenvermeld tijdschema en
doorheen dit Prospectus kunnen veranderen. Indien de Emittent zou beslissen om deze data, tijdstippen of
periodes aan te passen, zal hij de beleggers hiervan inlichten aan de hand van een publicatie in de financiële
pers. Alle belangrijke wijzigingen aan dit Prospectus zullen moeten worden goedgekeurd door de FSMA, en
zullen, in elk geval indien en wanneer vereist door toepasselijk recht, gepubliceerd moeten worden in een
persmededeling, een advertentie in de financiële pers, of een aanvulling op dit Prospectus.
K.

Kosten

Elke inschrijver zal zelf navraag moeten doen bij zijn financiële tussenpersonen omtrent verbonden of
gebeurlijke kosten (overschrijvingskosten, bewaargevingskosten, enz.) die deze laatsten hem zouden kunnen
aanrekenen.
L.

Overdracht van de Obligaties

Onder voorbehoud van naleving van enige toepasselijke verkoopbeperkingen, zijn de Obligaties vrij
overdraagbaar. Zie ook “Verkoopbeperkingen” hieronder.
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M.

Verkoopbeperkingen

1.

Landen waarin het Openbaar Aanbod geopend is

De Obligaties worden enkel aangeboden aan beleggers aan wie zulk aanbod op wettige wijze kan worden
gedaan onder elk recht van toepassing op deze beleggers. De Emittent heeft de nodige maatregelen getroffen om
te verzekeren dat de Obligaties op wettige wijze kunnen worden aangeboden aan het publiek in België. De
Emittent heeft geen maatregelen getroffen om de aanbieding van de Obligaties in enige ander rechtsgebied
buiten België te verzekeren.
De verspreiding van dit Prospectus en de inschrijving op en verwerving van de Obligaties kunnen, onder het
recht van bepaalde landen buiten België, gereglementeerd zijn door specifieke reguleringen of wettelijke of
reglementaire beperkingen. Personen die in het bezit zijn van dit Prospectus, of die de inschrijving op of
verwerving van Obligaties overwegen, moeten navraag doen over dergelijke reguleringen en over mogelijke
beperkingen die hieruit kunnen resulteren, en moeten deze beperkingen respecteren. Tussenpersonen kunnen de
inschrijving op of verwerving van Obligaties niet toelaten door cliënten die een woonplaats hebben in een land
waar zulke beperkingen van toepassing zijn. Geen enkel persoon die dit Prospectus ontvangt (met inbegrip van
trustees en nominees) mag deze verspreiden in, of verzenden naar, zulke landen of rechtsgebieden, behalve in
overeenstemming met het toepasselijk recht.
Dit Prospectus vormt geen aanbod om de Obligaties te verkopen, kopen of erop in te schrijven, of een verzoek
tot het doen van een aanbod om enige andere effecten dan de Obligaties te kopen, alsook geen aanbod om de
Obligaties te verkopen, of verzoek tot het doen van een aanbod om de Obligaties te kopen of erop in te schrijven
in enige omstandigheden waarin zulk aanbod of zulk verzoek onwettig zou zijn. De Emittent of de Managers
hebben niet toegelaten, noch laten ze toe, om enig aanbod van Obligaties te doen (ander dan het Openbaar
Aanbod in België) in omstandigheden waarin er een verplichting zou bestaan voor de Emittent of de Managers
om een prospectus te publiceren voor zulk aanbod.
De volgende afdelingen zetten verschillende beperkingen uiteen met betrekking tot bepaalde landen en
rechtsgebieden die, indien strikter, de voorgaande algemene verkoopsbeperking zullen vervangen.
2.

Verkoopbeperkingen in de EER

De Emittent heeft geen aanbod van de Obligaties aan het publiek toegelaten in enige Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte, met uitzondering van België. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd (elk, een “Relevante Lidstaat”), mag
een aanbod van de Obligaties aan het publiek niet gedaan worden in die Relevante Lidstaat, met die
uitzondering dat een aanbod aan het publiek in die Relevante Lidstaat van enige Obligaties op eender welk
tijdstip kan gedaan worden onder de volgende uitzonderingen onder de Prospectusrichtlijn, indien ze
geïmplementeerd zijn in die Relevante Lidstaat:
(a)

aan rechtspersonen die gekwalificeerde beleggers zijn zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn;

(b)

aan minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen (anders dan gekwalificeerde beleggers
zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn), zoals toegelaten onder de Prospectusrichtlijn, mits de
voorafgaande toestemming van de Emittent wordt bekomen; of

(c)

in enige andere omstandigheden die onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn vallen, indien geen
zulk aanbod van de Obligaties zal resulteren in een verplichting voor de Emittent of de Managers om
een prospectus te publiceren overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of om een aanvulling
aan een prospectus te publiceren ingevolge artikel 16 van de Prospectusrichtlijn.

Voor de doeleinden van bovenstaande bepalingen betekent een “aanbieding aan het publiek” in verband met een
Obligatie in enige Relevante Lidstaat een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot
personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de voorwaarden van openbaar Aanbod en de
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aangeboden Obligaties wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op
deze Obligaties te besluiten. Deze definitie omvat ook de hiermee overeenstemmende definitie, zoals
desgevallend aangepast, in de nationale wetgeving van een Lidstaat die de Prospectusrichtlijn in die Lidstaat
implementeert.
3.

Verenigd Koninkrijk

Elke Manager heeft verklaard en gaat akkoord dat:
(a)

hij enkel een uitnodiging of aanbeveling heeft meegedeeld of liet meedelen en enkel een uitnodiging of
aanbeveling zal meedelen of laten meedelen om in beleggingsactiviteiten te stappen (in de betekenis
van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (de “Financial Services and Markets
Act”)) die hij ontvangen heeft in verband met de uitgifte of verkoop van Obligaties in omstandigheden
waarin Sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act niet van toepassing is op de Emittent;
en

(b)

hij heeft voldaan aan en zal voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van de Financial Services and
Markets Act met betrekking tot alle handelingen die hij stelt met betrekking tot de Obligaties in, vanuit
of anderszins verband houdende met het Verenigd Koninkrijk.

4.

Verenigde Staten van Amerika

De Obligaties zijn niet geregistreerd, en zullen niet worden geregistreerd, onder de Securities Act van de
Verenigde Staten van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of onder de effectenwetgeving van enige
staat of ander rechtsgebied in van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen
de Verenigde Staten aan, of voor of ten behoeve van, Amerikaanse onderdanen, behalve krachtens een
vrijstelling op of, in verrichtingen die niet onderworpen zijn aan de registratievereisten van de Securities Act.
De Obligaties worden uitsluitend aangeboden en verkocht buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikanen op
grond van Regulation S onder de Securities Act (de “Regulation S”). Termen gebruikt in deze paragraaf hebben
de betekenis eraan gegeven in Regulation S onder de Securities Act.
De Managers zijn overeengekomen dat zij de Obligaties niet zullen aanbieden, verkopen of leveren (i) als
onderdeel van hun plaatsing op gelijk welk moment of (ii) op een andere wijze tot 40 dagen na de latere datum
van het begin van het Openbaar Aanbod en de Uitgiftedatum binnen de Verenigde Staten of aan, voor of ten
behoeve van, Amerikaanse onderdanen, en dat zij aan iedere verdeler, dealer of persoon die een
verkoopsconcessie, een ereloon of andere vergoeding (indien die er is) heeft ontvangen, aan wie zij gedurende
de plaatsingsperiode Obligaties hebben verkocht, een bevestiging of andere kennisgeving heeft gestuurd die de
beperkingen uiteenzet op aanbiedingen en verkopen in de Verenigde Staten of aan, voor of ten behoeve van,
Amerikaanse onderdanen. Termen gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis eraan gegeven in Regulation
S.
Daarenboven kan een aanbod of verkoop van Obligaties door een verdeler (dealer) (al dan niet betrokken bij of
deelnemend aan het Openbaar Aanbod) binnen de Verenigde Staten tot 40 dagen na het begin van het Openbaar
Aanbod de registratievereisten van de Securities Act schenden indien dergelijk aanbod of verkoop wordt gedaan
op een andere wijze dan in overeenstemming met een beschikbare vrijstelling van registratie onder de Securities
Act.
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XI.

ALGEMENE INFORMATIE

1.

Behalve de Managers en de financieringspartijen onder de Revolving Facility en de Achtergestelde
Lening, heeft geen enkele persoon die betrokken is bij het Openbaar Aanbod een belang, met inbegrip
van tegenstrijdige belangen, dat van betekenis zou kunnen zijn voor de uitgifte van de Obligaties en het
Openbaar Aanbod. (Zie ook Deel II.B.26 “De Emittent, de Agent en de Managers mogen transacties
aangaan die de belangen van de Obligatiehouders negatief zouden kunnen beïnvloeden”.)
In het kader van normale handelsrelaties met haar banken, is de Emittent leningen en andere faciliteiten
(de “Financieringstransacties”) aangegaan met de Managers (via bilaterale transacties of/en
gesyndiceerde leningen samen met andere banken, met inbegrip van de Revolving Facility) en ze kan
bijkomende Financieringstransacties aangaan in de toekomst, met de Managers of één of meerdere van
hun respectieve verbonden vennootschappen (via bilaterale transacties en/of gesyndiceerde leningen
samen met andere banken). Er wordt verwezen naar Deel Error! Reference source not found. van dit
Prospectus voor een verdere beschrijving van de relevante transacties.

2.

Onderworpen aan verklaringen in dit Prospectus met betrekking tot markt- en andere sectorgegevens
gebaseerd op statistieken en andere informatie van onafhankelijke sectorpublicaties en -rapporten van
onderzoeksbureaus of andere gepubliceerde onafhankelijke bronnen, bevat dit Prospectus geen
verklaringen of verslagen van derden, met uitzondering van de afgiftes van verklaring en
controleverslagen van de huidige en vorige Commissaris. De Emittent bevestigt dat (a) de huidige en
vorige Commissaris hebben ingestemd met de opname in het Prospectus van hun afgiftes van
verklaring voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014 en 2013 en (b) dergelijke afgiftes van
verklaring correct zijn gereproduceerd en, voor zover de Emittent weet en heeft kunnen opmaken uit
dergelijke bronnen, zijn er geen feiten uit deze afgiftes van verklaring weggelaten waardoor dergelijke
informatie onjuist of misleidend zou worden.

3.

Tijdens het Openbaar Aanbod en gedurende de looptijd van de Obligaties, zullen kopieën van de
volgende documenten beschikbaar zijn gedurende normale werkuren op elke weekdag (zaterdagen en
publieke feestdagen uitgezonderd), voor inspectie op het aangeduide kantoor van de Emittent te
Moutstraat 64, 9000 Gent, België:

4.

(a)

de statuten van de Emittent;

(b)

het Corporate Governance Charter van de Emittent;

(c)

de gecontroleerde geconsolideerde historische financiële informatie van de Emittent voor de
boekjaren eindigend op 31 december 2014 en 2013;

(d)

alle verslagen, brieven, en andere documenten, historische financiële informatie, waarderingen
en staten opgesteld door experten op verzoek van de Emittent waarvan gelijk welk deel in dit
Prospectus is opgenomen door verwijzing;

(e)

dit Prospectus samen met elke aanvulling op dit Prospectus; en

(f)

een kopie van de Plaatsingsovereenkomst, de Clearingovereenkomst en de Agentovereenkomst.

Het Prospectus zal beschikbaar zijn op de website van de Emittent (www.vandemoortele.com) zolang
de Obligaties, met de toestemming van de Emittent, genoteerd blijven op de gereglementeerde markt,
en in gedrukte vorm gratis op de kantoren van de Emittent.
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XII.

DOCUMENTEN OPGENOMEN DOOR VERWIJZING

De volgende documenten die eerder zijn bekendgemaakt of worden bekendgemaakt samen met dit Prospectus
en werden neergelegd bij de FSMA maken deel uit van dit Prospectus door verwijzing. De informatie die alzo
door verwijzing werd opgenomen maakt een integraal deel uit van het Prospectus, behalve dat een staat in een
document dat door verwijzing is opgenomen zal gewijzigd worden of vervangen worden voor het doel van dit
Prospectus in de mate dat een staat in dit Prospectus zulke vorige staten wijzigt of vervangt (hetzij uitdrukkelijk,
bij implicatie of anders). Een dergelijke staat die zo gewijzigd of vervangen wordt, maakt, behoudens zo
gewijzigd of vervangen, geen deel uit van dit Prospectus. De Emittent bevestigt dat zij van de huidige en de
vorige commissaris de toestemming heeft gekregen om het verslag van de commissaris voor de boekjaren
eindigend op 31 december 2014 en 31 december 2013 in dit Prospectus op te nemen door verwijzing.
A.

De geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent zijn in dit Prospectus opgenomen door
verwijzing, als volgt:

1.

Het verslag van de commissaris en de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening voor het jaar
eindigend op 31 december 2014 van de Emittent uiteengezet in de “2014 Financiële Statements”,
uiteengezet op pagina’s 5-71 en 74-76 van dit verslag, met inbegrip van:
-

geconsolideerde winst- en verliesrekening

p. 5

-

geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten

p. 6

-

geconsolideerde balans

p. 7

-

geconsolideerd kasstroomoverzicht

p. 8

-

geconsolideerd overzicht van wijzigingen
in het eigen vermogen

p. 9

-

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

p. 10-69

-

verslag van de commissaris

p. 70-71

-

gecombineerd verslag van de raad van bestuur

p. 74-76

De niet-opgenomen delen van de “2014 Financiële Statements” zijn niet relevant voor de beleggers.
2.

Het verslag van de commissaris en de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening voor het jaar
eindigend op 31 december 2013 van de Emittent uiteengezet in de “2013 Financiële Statements”,
uiteengezet op pagina’s 3-61 en 64-68 van dit verslag, met inbegrip van:
-

geconsolideerde winst- en verliesrekening

p. 3

-

geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten

p. 4

-

geconsolideerde balans

p. 5

-

geconsolideerd kasstroomoverzicht

p. 6

-

geconsolideerd overzicht van wijzigingen
in het eigen vermogen

p. 7

-

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

p. 8-59

-

verslag van de commissaris

p. 60-61

-

gecombineerd verslag van de raad van bestuur

p. 64-68

De niet-opgenomen delen van de “2013 Financiële Statements” zijn niet relevant voor de beleggers.
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B.

Het Corporate Governance Charter van de Emittent.
Alle informatie die niet in de lijst met kruisverwijzingen is vermeld, maar is opgenomen in de
documenten opgenomen door verwijzing, wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven.
Alle documenten die zelf door verwijzing opgenomen zijn in de documenten die door verwijzing zijn
opgenomen in dit Prospectus, maken geen deel uit van dit Prospectus. De bovenvermelde documenten
zijn beschikbaar op de website van de Emittent (www.vandemoortele.com).
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