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Deze Obligaties zijn achtergestelde schuldinstrumenten en zijn 
dus ‘complexe financiële instrumenten’ in de zin van Richtlijn 
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot 
wijziging van Richtlijn 2002/92 / EG en Richtlijn 2011/61 / EU 
(“MiFID II”).  Dit brengt met zich mee dat financiële tussenper-
sonen verplicht zijn om de nodige informatie te bekomen van 
retail-investeerders die wensen in te schrijven op de Obligaties 
om de financiële tussenpersoon toe te laten om te beoordelen 
of een investering in de Obligaties passend is voor deze inves-
teerder. . Een belegging in deze Obligaties houdt risico’s in. Door 
erop in te tekenen, leent u geld aan SD Worx dat zich verbindt 
tot de jaarlijkse betaling van een coupon, alsook tot de terug-
betaling van de hoofdsom op de eindvervaldag. Bij faillissement 
van of in gebreke blijven door SD Worx loopt u evenwel het 
risico op de eindvervaldag de bedragen waarop u recht hebt 
niet terug te krijgen, en een deel of het geheel van uw belegging 
te verliezen.

Deze Obligaties zijn bestemd voor beleggers die zelf in staat 
zijn de interestvoet te beoordelen in het licht van hun kennis 
en financiële ervaring. Elke beslissing om al dan niet te beleg-
gen in de Obligaties moet enkel gebaseerd zijn op de informatie 
die in het Prospectus vermeld staat. Alvorens te beleggen in de 
Obligaties dienen de beleggers het volledige Prospectus te lezen 
(en in het bijzonder hoofdstuk II ‘Risicofactoren’). Het Prospectus 
is beschikbaar op de website bnpparibasfortis/emissies. 

Er wordt vooral gewezen op het risico verbonden aan het feit 
dat het gaat om niet-gewaarborgde, achtergestelde obligaties 
van de Emittent die niet gedekt zijn door enige zekerheid, zoals 
vermeld in de Voorwaarden van de Obligaties. Bovendien zijn de 
Obligaties structureel achtergesteld ten aanzien van de doch-
tervennootschappen van de Emittent. Er wordt ook verwezen 
naar het risico verbonden aan de geconsolideerde financiële  

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van 7 jaar, behalve in geval van vervroegde terug-

betaling op vraag van de obligatiehouders of vervroegde 
aflossing door de Emittent.

■	 Uitgifteprijs: 100%.
■	 Jaarlijkse coupon van 3,80% (bruto). Deze coupon is elk jaar 

betaalbaar op 11 juni tot de eindvervaldag, te beginnen met 
de eerste interestbetaaldatum  die valt op 11 juni 2020.

■	 Op basis van de uitgifteprijs bedraagt het actuarieel brutoren-
dement 3,80%. Na inhouding van 30% roerende voorheffing, 
bedraagt het actuarieel nettorendement voor de fysieke 
personen die in België zijn gevestigd 2,66%. Hierbij is geen 
rekening gehouden met andere eventuele kosten zoals die 
voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/
of andere eventueel geldende belastingstelsels.

■	 De belangrijkste risico’s verbonden aan deze Obligaties staan 
beschreven op pagina’s 5 tot 9 van dit document.

cijfers van de Emittent waarvan de balans een belangrijk bedrag 
aan ‘goodwill’ bevat. Waardeverminderingen op goodwill 
kunnen de volgende jaren een aanzienlijke impact hebben op 
de winstgevendheid van de Emittent. Elke potentiële belegger 
moet zorgvuldig onderzoeken of de Obligaties een interessante 
belegging voor hem zijn, rekening houdend met zijn kennis en 
ervaring, en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen.

SD Worx Holding NV (hierna ‘SD Worx’ of de ‘Emittent’) geeft, in 
het kader van een openbaar aanbod, achtergestelde obligaties 
uit met een looptijd van 7 jaar, met een vaste bruto coupon van 
3,80% (‘de Obligaties’). SD Worx Holding NV is de moederven-
nootschap van de SD Worx groep, die bestaat uit twee divisies: 
SD Worx Group en SD Worx Staffing & Career Solutions Group.

SD WORX HOLDING NV 
GEEFT ACHTERGESTELDE OBLIGATIES UIT 
7 JAAR IN EURO

OBLIGATIELENING
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BEDRIJFSPROFIEL
SD Worx is de moedervennootschap van de SD Worx groep, die 
bestaat uit twee divisies: SD Worx Group en SD Worx Staffing & 
Career Solutions Group.  

SD Worx Group is de grootste payroll- en HR-dienstverlener in 
België en de derde grootste dienstverlener in Europa die zijn 
outsourcingdiensten, software en consultancy in 91 landen 
aanbiedt.  Het behoort hierbij wereldwijd tot de top 5 in payroll 
outsourcing1. SD Worx Group is medeoprichter van de Payroll 
Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van 
payrollbedrijven.

Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine onderne-
mingen op de bijna 75 jaar ervaring van SD Worx Group. De meer 
dan 4.150 medewerkers van SD Worx Group zijn actief in tien 
landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, 
Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland. SD Worx Group kende een sterke groei over de 
voorbije jaren, gevoed door zowel organische groei als door 
overnames. SD Worx Group berekent de lonen van ongeveer 4,5 
miljoen werknemers en boekte in 2018 een omzet van 466,7 
miljoen EUR, een groei van 4,7% ten opzichte van 2017.

Sinds 2018 biedt de SD Worx groep in België en Nederland 
ook staffing solutions aan, na de overnames van Vio Group 
en Flexpoint Group. SD Worx Staffing & Career Solutions biedt 
oplossingen op het vlak van flexibele en tijdelijke tewerkstel-
ling, detachering, rekrutering en selectie, outplacement en 
loopbaanbegeleiding. Met meer dan 450 werknemers heeft het 
in 2018 een omzet behaald van 275,6 miljoen EUR op een like-
for-like basis2.

De totale omzet van de gecombineerde SD Worx Group en SD 
Worx Staffing & Career Solutions Group bedroeg dus meer dan 
742 miljoen EUR op een like-for-like basis voor 2018.

De SD Worx groep is ervan overtuigd dat HR een cruciale rol 
speelt in het succes van bedrijven en van de mensen die ervoor 
werken. Het ondersteunt die centrale rol door end-to-end oplos-
singen te bieden, van staffing tot payroll en het managen van 
het aanwezige talent in de organisatie.  Het stelt hierbij de klant 
centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internatio-
nale groei. Alle aandelen van SD Worx worden gehouden door 
HR Worx Holding NV, die op haar beurt wordt gecontroleerd 
door Stichting SD en Stichting SD Patrimonium

Op heden overweegt de Groep een potentieel significante overname van een bedrijf dat zowel binnen als buiten Europa actief is, onder-
meer in jurisdicties waar de Groep op dit moment niet actief is. Het target heeft HR-gerelateerde activiteiten die complementair zijn 
met de diensten die de Groep vandaag aanbiedt. De potentiële overname van een dergelijk bedrijf valt binnen de activiteiten, ambities 
en strategie van de Groep. Het is tot op vandaag onzeker of de Groep een bindende overeenkomst zal aangaan voor een dergelijke 
overname. Indien dit het geval is, wordt momenteel verwacht dat de Adjusted Leverage van de Groep zal toenemen van -1,13 per eind 
2018 tot ongeveer +0,30 (gebaseerd op recente schattingen). Zoals verder aangegeven, brengt elke overname tal van risico’s met zich 
mee en geldt dit ook voor de huidige overwogen overname.

1 Gebaseerd op de Next Generation Payroll Services marktstudie van 
NelsonHall (2019).

2 In de geconsolideerde cijfers van 2018 wordt Vio geconsolideerd voor 10 
maanden en Flexpoint voor 3 maanden.

BOEKJAAR 2018 : AANDEEL IN DE GROEPSOMZET PER LAND
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KERNCIJFERS (GECONSOLIDEERD IN DUIZEND EUR)

RESULTATENREKENING
Bedragen in € 000 2017 2018
Totale netto-omzet 446.327 594.402
- Netto bedrijfskosten -394.420 -528.699
Genormaliseerd EBITDA 51.907 65.702
- Niet-recurrent resultaat -7.427 -16.833
- Afschrijvingen op vaste activa -12.148 -12.401
- Afschrijvingen en waardevermindering op positieve consolidatieverschillen en 

participaties -19.068 -29.338

Bedrijfswinst 13.265 7.131
+/- Netto financieel resultaat 4.224 -3.440
Winst voor belastingen 17.489 3.691
- Belastingen op het resultaat en uitgestelde belastingen -16.429 -12.032
- Aandeel in het resultaat van de vennootschappen waarop de vermogensmutatie is 

toegepast -41 -752

Geconsolideerde winst (verlies) 1.019 -9.093
Aandeel van de Groep 929 -8.197

FINANCIELE POSITIE   
Activa in € 000 31/12/2017 31/12/2018
Vaste activa 230.879 348.322
Immateriële vaste activa & oprichtingskosten 14.983 19.431
Positieve consolidatieverschillen 153.272 262.802
Materiële vaste activa 62.012 63.885
Participaties in joint ventures, geassocieerde vennootschappen en andere financiële 
vaste activa 612 2.204

Vlottende activa 368.336 330.493
Pensioenactiva & uitgestelde belastingsvorderingen 21.184 20.560
Voorraden, handels -en overige vorderingen 99.537 160.015
Klantengelden 3.443 6.106
Geldbeleggingen & liquide middelen 244.172 143.813
Totaal activa 599.215 678.815
   
Eigen vermogen en passiva in € 000 31/12/2017 31/12/2018
Eigen vermogen 419.962 417.222
Belangen van derden 1.122 9.412
Pensioenen, provisies en uitgestelde belastingen 40.973 48.988
Schulden op meer dan één jaar 17.526 48.437
Schulden op minder dan één jaar 119.632 154.756
Financiële schulden op minder dan één jaar 11.044 13.262
Handels -, sociale en overige schulden 108.588 141.494
Totaal eigen vermogen en passiva 599.215 678.815

FINANCIAL KPI'S (IN €000)

 2017 2018  2017 2018

Normalized EBITDA 51.907 65.702 Adjusted Senior Leverage ratio -4,16 -1,13

Normalized EBIT 39.759 53.302 CAPEX 11.900 14.241

Net Financial debt/(cash) -215.602 -82.114 Cash EBITDA (Normalized 
EBITDA-CAPEX) 40.007 51.463
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BESTEMMING VAN DE INKOMSTEN VAN HET AANBOD
Er zijn verschillende redenen voor de Emittent om over te gaan 
tot het obligatieaanbod.

Ten eerste, het obligatieaanbod kadert in de doelstelling van 
de Emittent (en de bredere Groep) om er zich van te verzeke-
ren dat zij beschikt over voldoende financiële middelen om haar 
groeistrategie te financieren, met inbegrip van overnames in de 
productmarkten waarin zij actief is (in de breedste zin). Op de 
datum hiervan is de Groep verschillende groei-opportuniteiten 
door overnames, waaronder de mogelijke overname van een 
onderneming die actief is binnen en buiten Europa, met inbe-
grip van jurisdicties waar in de Groep momenteel niet actief is, 
aan het overwegen. De mogelijke overname van een dergelijke 
onderneming kadert binnen de activiteiten, ambities en stra-
tegie van de Groep. Het is momenteel onzeker of de Groep een 
bindende overeenkomst met betrekking tot een dergelijke over-
name zal aangaan. Als dit het geval zou zijn, wordt momenteel 
verwacht dat de Groep’s Adjusted Leverage zal stijgen van -1,13 
(op het einde van 2018) tot ongeveer +0,30 (gebaseerd op huidi-
ge schattingen). De Emittent is van mening dat de momenteel 
gunstige omstandigheden op de financiële markten een goede 
gelegenheid bieden om extra schuldfinanciering aan te trekken 
om een dergelijke groeistrategie te implementeren.

Ten tweede biedt het Obligatieaanbod de Emittent de moge-
lijkheid om haar externe financiering te diversifiëren, zonder 
zijn bestaande aandeelhouders te verwateren, waardoor zijn 
afhankelijkheid van bankfinanciering vermindert door een 

optimaal globaal evenwicht te bereiken tussen de bestaan-
de bankfinanciering en de financiering van de Emittent via de 
schuldkapitaalmarkten. Het obligatieaanbod laat de Emittent 
ook toe om de gemiddelde looptijd van zijn schuldfinanciering 
te verlengen. Het obligatieaanbod is, gezien het achtergestel-
de karakter ervan, bovendien toegestaan krachtens de Senior 
Kredietovereenkomst en zal daarom geen wijziging van deze 
recent onderhandelde overeenkomst vereisen, hetgeen wel het 
geval zou zijn in het geval van een uitgifte van senior obligaties.

In de veronderstelling dat het Totaal Nominale Bedrag waar-
voor Obligaties worden uitgegeven 50 miljoen EUR bedraagt, 
wordt verwacht dat de netto-opbrengst van de uitgifte van de 
Obligaties ongeveer 49 miljoen EUR zal bedragen. In de veron-
derstelling dat het Totaal Nominale Bedrag waarvoor Obligaties 
worden uitgegeven 80 miljoen EUR bedraagt, wordt verwacht 
dat de netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties onge-
veer 78,55 miljoen EUR zal bedragen. Dit is na aftrek van de 
kosten en uitgaven in verband met het obligatieaanbod, inclu-
sief de kosten en vergoedingen die verschuldigd zijn aan de 
Joint Bookrunners en de Agent, die in totaal naar verwachting 
tussen ong. 1 miljoen EUR (in de veronderstelling dat het Totaal 
Nominale Bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 
50 miljoen EUR is, aangezien de plaatsingscommissie vari-
abel is) en ongeveer 1,45 miljoen EUR (in de veronderstelling 
dat het Totaal Nominale bedrag waarvoor Obligaties worden 
uitgegeven 80 miljoen EUR bedraagt, aangezien de plaatsings-
commissie variabel is) zullen bedragen.

PROSPECTUS 
Alvorens te beleggen, worden potentiele investeerders 
uitgenodigd om kennis te nemen van de volledige inhoud van 
het Prospectus en hun beslissingen om te investeren uitsluitend 
te baseren op de inhoud van het Prospectus en in het bijzonder 
op de inhoud van hoofdstuk II ‘Risicofactoren’ (pagina 32).

Het Prospectus werd goedgekeurd op 21 mei 2019 door de 
‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (FSMA). De 
goedkeuring van het Prospectus door de FSMA bevat geen oordeel 

of aanbeveling over de aantrekkelijkheid van de transactie voor 
de potentiële investeerder. Het Prospectus is beschikbaar in het 
Nederlands en het Engels, en een vertaling van de Samenvatting 
van het Prospectus is beschikbaar in het Frans. Het Prospectus 
is gratis beschikbaar bij BNP Paribas Fortis op de website  
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en op de website 
van SD Worx Holding NV onder het onderdeel gericht tot 
beleggers ‘Obligaties’, (https://www.sdworx.be).



 5/14 >FLASH INVEST - MEI 2019

BELANGRIJKSTE RISICO’S VAN DEZE UITGIFTE 
De potentiële belegger wordt verzocht zijn beslissing om te investeren in deze Obligaties uitsluitend te baseren op de inhoud van het 
Prospectus, met inbegrip van hoofdstuk II ‘Risicofactoren’.

SD Worx is van mening dat de factoren die hieronder beschreven worden de voornaamste risico’s betreffen. Elk van deze factoren 
kunnen het bedrijf of de financiële toestand van SD Worx beïnvloeden en daarom de capaciteit van SD Worx om haar verbintenis-
sen met betrekking tot de Obligaties na te komen. De onmogelijkheid van SD Worx om bedragen te betalen met betrekking tot de 
Obligaties kan zich voordoen ten gevolge van andere redenen die door SD Worx niet worden beschouwd als betekenisvolle risico’s 
op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is of waarop SD Worx momenteel niet kan anticiperen. De volgorde waarin de 
risicofactoren zijn opgesomd is geen aanwijzing van de waarschijnlijkheid dat deze factoren zich zullen realiseren of van de impact 
van hun gevolgen.

VOORNAAMSTE RISICO’S MET BETREKKING TOT DE EMITTENT
■	 Marktrisico
De activiteiten en resultaten van de Groep worden beïnvloed door internationale, nationale en regionale economische omstandig-
heden. Economische recessies kunnen een negatieve invloed hebben op de klanten, leveranciers en partners van de Groep. Een 
verslechtering van de macro-economische omstandigheden en algemene tewerkstellingsgraad kan een betekenisvolle negatieve 
invloed hebben op het bedrijf van de Groep, de operationele resultaten van de Groep, de financiële toestand van de Groep en haar 
vooruitzichten.

SD Worx heeft een betekenisvolle groei gekend in haar aanbod van HR en payroll oplossingen. Op dit gebied positioneert SD Worx 
zich als een marktleider in België, met activiteiten in verschillende andere geografische markten. Bestaande en nieuwe concurren-
ten blijven echter hun focus uitbreiden wat betreft activiteiten en geografische aanwezigheid. De Groep wordt dus geconfronteerd 
met een sterke competitie die een impact kan hebben op de toekomstige groei van de Groep. Verder is het moeilijk om te voor-
spellen of de vraag naar de diensten die worden geleverd door de Groep zal blijven groeien in de toekomst in lijn met de trends 
uit het verleden. De interim staffing markt, waarin de Groep ook zeer actief is, is ook gevoelig voor wijzigingen in de graad van 
economische activiteit. 

De staffing markt, waarin de Groep ook zeer actief is, is ook gevoelig voor wijzigingen in de graad van economische activiteit. De 
markt voor uitzenddiensten is afhankelijk van de bereidheid van bedrijven om voorwaardelijke personeelsregelingen te aanvaar-
den als een bron van flexibele arbeid. Druk van de vakbonden, ondernemingsraden, politieke groepen en/of regelgevende instanties 
zou een wezenlijk nadelige invloed kunnen hebben op de uitzendactiviteiten van de Groep, met gevolgen voor de activiteiten, 
bedrijfsresultaten, financiële situatie en vooruitzichten van de Groep. 

Aangezien de Groep in belangrijke mate vertrouwt op externe dienstverleners voor vele aspecten van haar bedrijfsvoering kan een 
tekortkoming van dergelijke externe dienstverleners de bedrijfsvoering van de Emittent, de financiële toestand van de Emittent, 
haar operationele resultaten en vooruitzichten op een betekenisvolle wijze beïnvloeden. De Groep is daarnaast afhankelijk van 
belangrijke dienstverleners en alliantiepartners in bepaalde gebieden van haar bedrijfsvoering.  Als enige van deze dienstverle-
ners of partners zouden stoppen diensten te verlenen aan de Groep, dan is er geen garantie dat de Groep in staat zou zijn om hen 
op een snelle en kostenefficiënte manier te vervangen, of überhaupt te vervangen. Enige vertragingen of onderbrekingen van hun 
diensten zouden verder een betekenisvolle negatieve invloed kunnen hebben op de reputatie van de Groep, de bedrijfsvoering van 
de Groep, de financiële toestand van de Groep, de operationele resultaten en de vooruitzichten van de Groep. Verder zal het succes 
van de Groep in de staffing markt in een belangrijke mate afhangen van de capaciteit van de Emittent om gekwalificeerd tijdelijk 
personeel aan te trekken en te behouden.

■	 Risico’s verbonden aan overnames
De Groep heeft onlangs verschillende overnames van andere bedrijven voltooid en de Groep verwacht dat zij zal blijven groeien 
door overnames van andere bedrijven, activa of technologieën. Overnames brengen tal van andere risico’s met zich mee, zoals de 
integratie van overgenomen bedrijven, het realiseren van synergieën, overwaardering, het betreden van markten waarin de Groep 
geen ervaring heeft, enzovoort. 

Op datum hiervan overweegt de Groep een mogelijke aanzienlijke overname van een bedrijf dat actief is binnen en buiten Europa, 
inclusief in bepaalde rechtsgebieden waar de Groep momenteel niet actief is. De mogelijke overname van dergelijk bedrijf valt 
binnen de activiteiten, ambities en strategie van de Groep. Het is momenteel onzeker of de Groep een bindende overeenkomst zal 
aangaan voor dergelijke overname. Indien dit het geval zou zijn, dan wordt momenteel verwacht dat de adjusted leverage van de 
Groep zou toenemen van -1,13 (per eind 2018) tot ongeveer +0,30 (op basis van de huidige schattingen). De risico’s die inherent zijn 
aan een overname zijn ook van toepassing op de huidige voorgenomen overname. 
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OPERATIONEEL RISICO
■	 Risico in verband met senior management
 De Groep is afhankelijk van haar senior management teams, die beschikken over een uitgebreide ervaring en kennis van de indus-

trie, om haar strategie te bepalen en haar bedrijf te beheren. De activiteiten en winstgevendheid kunnen worden verstoord indien 
de Groep de diensten van bepaalde van haar senior management teamleden verliest, of niet in staat is om senior managers met 
de nodige competenties aan te werven, te integreren of te behouden, hetgeen de bedrijfsvoering van de Groep, de operationele 
resultaten van de Groep, haar financiële toestand en haar vooruitzichten negatief kan beïnvloeden.  

■	 Risico’s in verband met personeel
 De Groep is ook onderhevig aan risico’s die verband houden met een mogelijk verlies van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel 

met sleutelfuncties (of een verlies van de mogelijkheid om die mensen aan te trekken). De uitrol van het strategische business 
plan van de Groep zou kunnen worden ondermijnd indien het niet mogelijk is om personeel met sleutelfuncties aan te trekken of 
te behouden of door het onverwachte verlies van bepaalde senior medewerkers. Het succes van de Groep is verder ook afhankelijk 
van de capaciteit van de Groep om goede verhoudingen te onderhouden met haar personeel. De activiteiten van de Groep kunnen 
worden beïnvloed door conflicten met vakbonden. Dergelijke onderbrekingen kunnen de verhoudingen van de Groep met haar 
afnemers en klanten negatief beïnvloeden en een impact hebben op de zaken van de Groep. De Groep is ook onderhevig aan het 
risico van wangedrag, onzorgvuldigheid of fraude door personeelsleden, hetgeen kan resulteren in sancties en ernstige reputati-
onele of financiële schade of schade aan haar activa.

■	 Risico’s in verband met onderbreking of falen van de IT-systemen van de Groep
 De IT-systemen van de Groep vormen een integraal deel van haar bedrijfsvoering, aangezien deze IT-systemen worden gebruikt 

om belangrijke delen van de diensten van de Groep te leveren aan haar klanten, haar werknemers, overheidsdiensten en andere 
zakelijke partners. De systemen van de Groep zijn kwetsbaar voor computervirussen, inbraak en vergelijkbare onderbrekingen ten 
gevolge van ongeoorloofde inmenging. Een langdurige algemene onderbreking of frequente onderbrekingen zouden schade kunnen 
veroorzaken aan de reputatie van de Groep en zouden kunnen resulteren in schadeclaims tegen de Groep door de klanten van de 
Groep. Veroudering van onderdelen van software-infrastructuur zou ook kunnen resulteren in hoge kosten, die een invloed zouden 
kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de Groep, de operationele resultaten van de Groep, de financiële toestand van de Groep 
en de vooruitzichten van de Groep. 

■	 Risico’s in verband met inbreuken op beveiliging
 De bedrijfsvoering van de Groep is afhankelijk van het veilig overbrengen, bewaren en ‘hosten’ van gevoelige informatie, met 

inbegrip van persoonsgegevens, financiële informatie en andere gevoelige informatie die verband houdt met haar klanten, 
vennootschappen en personeel. De Groep is dus onderhevig aan het risico dat ongeoorloofde toegang wordt bekomen tot haar 
computersystemen, zowel opzettelijk als onopzettelijk. Een dergelijke ongeoorloofde toegang kan de bedrijfsvoering van de Groep 
verstoren, bijvoorbeeld door het ongeoorloofd aanwenden van informatie of verlies van gevoelige informatie of verstoren van de 
data. De Groep is ook gevoelig voor het risico van ‘denial-of-service’ (DOS) en andere Internet-gerelateerde aanvallen die kunnen 
gaan van louter vandalisme van haar elektronische systemen tot systematische diefstal van gevoelige informatie en intellectuele 
eigendom. De Groep is van mening dat het gecompromiteerd raken van haar elektronische systemen, met inbegrip van onge-
oorloofde toegang, gebruik of verspreiding van gevoelige informatie of een betekenisvolle verstoring van haar computer-activa 
en netwerken, (i) een negatieve impact zou kunnen hebben op de reputatie van de Groep en de capaciteit van de Groep om haar 
contractuele verbintenissen na te komen, (ii) de Groep zou kunnen verplichten om belangrijke financiële en andere middelen aan 
te wenden om aan dergelijke problemen te verhelpen en (iii) de toekomstige kosten van de Groep in verband met cyber-security 
zouden verhogen, met inbegrip van kosten die verband houden met organisationele wijzigingen, bijkomende personeelskosten en 
beschermingstechnologieën, bijkomende opleidingskosten voor het personeel en kosten die verband houden met het aanwerven 
van externe experts en raadgevers. 

 Deze risico’s kunnen aanleiding geven tot reputationele schade, die kan resulteren in verlies van inkomsten, civiele en straf-
rechtelijke aansprakelijkheid en tussenkomsten van toezichthouders, met inbegrip van boetes, waarvoor de verzekeringsdekking 
waarover de Groep beschikt mogelijk niet toereikend zal zijn. Indien de veiligheidsmaatregelen die de Groep heeft getroffen falen, 
dan kan de bedrijfsvoering, de financiële toestand en operationele vooruitzichten en resultaten van de Groep op een betekenis-
volle en negatieve manier worden beïnvloed.

■	 Risico’s die verband houden met het verwerken van gevoelige informatie
 De kosten die verband houden met het naleven van, en andere lasten die worden opgelegd door, wetten en reglementeringen 

inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn op de klanten van de Groep (in het bijzonder Verordening 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation of ‘GDPR’), of haar bedrijfsvoe-
ring rechtstreeks, zou het gebruik van haar toepassingen kunnen verminderen en in het algemeen de vraag naar toepassingen 
kunnen beperken of aanleiding kunnen geven tot belangrijke boetes en aansprakelijkheid ten gevolge van het niet naleven van 
dergelijke wetten inzake de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanbie-
ding van haar diensten zouden ook kunnen worden gebruikt door criminelen om identiteitsdiefstal te plegen, zich voor te doen als 
iemand anders of om zich op een andere manier toegang te verschaffen tot de gegevens en gelden van een individu. De Groep is 
aansprakelijk ten aanzien van haar klanten voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde verspreiding van gevoelige en vertrouwe-



 7/14 >FLASH INVEST - MEI 2019

lijke informatie, hetgeen ook schade kan veroorzaken aan het merk van de Groep en/of de reputatie van de Groep en een negatief 
effect kan hebben op de mogelijkheid van de Groep om klanten aan te trekken en te behouden. Dit kan de zaken en de winstge-
vendheid van de Groep negatief beïnvloeden.

■	 Risico’s die verband houden met perceptie in de markt
 De Groep moet een hoge graad van integriteit kunnen aantonen en het vertrouwen van haar consumenten behouden. Enige vorm 

van wanbeheer, fraude of falen om haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen, of aantijgingen in dit verband, of 
negatieve publiciteit ten gevolge van zulke handelingen, of de associatie daarmee, zou de reputatie van de Groep en de waarde van 
haar merken negatief kunnen beïnvloeden, evenals haar bedrijfsvoering, haar operationele resultaten, haar financiële toestand en 
vooruitzichten. 

JURIDISCH RISICO
■	 Risico’s verbonden aan het upstreamen van cash flows van de dochtervennootschappen naar SD Worx
 Aangezien SD Worx een holdingvennootschap is die activiteiten uitvoert via dochtervennootschappen is haar vermogen om de 

Obligaties terug te betalen afhankelijk van het vermogen van haar dochtervennootschappen om hun inkomsten uit te keren via 
dividenden, intra-groepsvorderingen, beheerskosten en andere betalingen, inclusief om SD Worx toe te staan rente te betalen op 
de Obligaties of de Obligaties terug te betalen. De dochtervennootschappen van SD Worx zijn mogelijks niet in staat om dividenden 
te betalen aan SD Worx.

 Relevant in dit verband is op te merken dat SD Worx Staffing & Career Solutions – Holding NV (vroeger genaamd Vio Worx NV) 
onder de Vio Kredietovereenkomst enkel fondsen mag uitkeren aan haar aandeelhouders (en daarom de Emittent) wanneer de 
Adjusted Leverage (berekend in overeenstemming met de VIO Kredietovereenkomst) gelijk is aan of lager is dan 2,00:1. Momenteel 
bedraagt dergelijke Adjusted Leverage ongeveer 2,41:1 en is daarom geen uitkering van dividenden toegestaan. SD Worx Group en 
haar Dochtervennootschappen zijn niet juridisch gebonden dor de beperkingen in de Vio Kredietovereenkomst, die is ‘ring-fenced’ 
tot de entiteiten die er een partij bij zijn (SD Worx Staffing & Career Solutions – Holding NV en haar Dochtervennootschappen).

■	 Risico’s verbonden aan ontwikkelingen in de regelgeving
 De diensten die de Groep in haar verschillende geografische markten levert, zijn onderhevig aan een uitgebreid geheel van nati-

onale en internationale wetgevingen (inzake arbeidsrecht, fiscaliteit, sociale zekerheid en andere materies). Indien de Groep de 
evoluties van reglementering niet goed opvolgt, kan dit de Groep blootstellen aan vorderingen van derde partijen en verschillende 
types van sancties, wat een negatieve impact kan hebben op de bedrijfsvoering van de Groep in de desbetreffende landen en op 
haar operationele resultaten, financiële toestand en vooruitzichten. Bovendien omvatten de risico’s met betrekking tot de staf-
fing-activiteiten van de Groep ook mogelijke vorderingen van consumenten en derde partijen inzake frauduleuze activiteiten van 
werknemers, wangedrag door werknemers of onzorgvuldigheid door werknemers.

FINANCIEEL RISICO
De capaciteit van de Groep om interestbetalingen te doen op de Obligaties en haar andere financiële verbintenissen inzake haar 
schulden na te komen of om haar schulden te kunnen herfinancieren, zal afhangen van haar toekomstige operationele en financiële 
resultaten, die op hun beurt afhangen van haar capaciteit om haar zakelijke strategie succesvol uit te rollen, evenals van algemene 
economische, financiële, mededingings-, reglementaire en andere factoren die buiten haar controle zijn. Haar behoeften aan liquidi-
teit en werkkapitaal hangen ook af van de bereidheid van haar banken om kredietfaciliteiten of leningen ter beschikking te stellen. 
De senior kredietovereenkomst van 28 juni 2018 afgesloten tussen, onder meer, de Emittent als de vennootschap en oorspronkelijke 
kredietnemer, zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd (de ‘Senior Kredietovereenkomst’) en de senior kredietovereenkomst 
van 19 februari 2018 afgesloten door SD Worx Staffing & Career Solutions  - Holding NV (voorheen genaamd Vio Worx) (zoals 
gewijzigd van tijd tot tijd, de ‘Vio Kredietovereenkomst’) legt operationele en financiële beperkingen op aan de bedrijfsvoering van 
de Groep. Deze beperkingen kunnen een negatieve impact hebben op de mogelijkheid van de Groep om te reageren op wijzigingen 
in de marktomstandigheden of wijzigingen in de industrie waarin de Groep actief is, de mogelijkheid om in te spelen op zakelijke 
opportuniteiten die het wenselijk acht, haar strategie te volgen, toekomstige financiering te bekomen, investeringen te financieren 
of weerstand te bieden aan een voortdurende of toekomstige recessie in haar bedrijfsvoering.

■	 Risico’s die verband houden met goodwill, afschrijving van goodwill en toekomstige winstgevendheid 
 De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent omvat een belangrijk bedrag aan goodwill op de balans. Waardeverminderingen 

op goodwill hebben daarom een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van de Emittent, die mogelijks nog niet rendabel zal 
zijn in de komende jaren als gevolg van deze materiële afschrijven van goodwill.

■	 Risico’s inzake financiële rapportering
 De voorbereiding van financiële informatie vormt een belangrijke uitdaging voor de Groep, op het gebied van het voldoende 

adequaat zijn van haar systemen, de verslaggeving inzake financiële informatie en het verzamelen van de financiële informatie, 
rekening houdend met wijzigingen inzake de boekhoudstandaarden, en des te meer rekening houdend met de complexiteit van 
de Groep en haar activiteiten in verscheidene landen. Als de Groep er niet in slaagt om doeltreffende interne controlesystemen 
te handhaven, of er niet in slaagt nieuwe of verbeterde controlesystemen in plaats te stellen, of moeilijkheden ondervindt bij het 
uitvoeren van interne controles, dan zouden de zaken van de Groep en haar operationele resultaten kunnen worden geschaad en 
zou de Groep mogelijks niet in staat zijn om behoorlijk haar financiële rapporteringsverplichtingen na te komen, hetgeen aanlei-
ding zou kunnen geven tot vorderingen of het verlies van vertrouwen dat haar stakeholders stellen in de Groep.
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VOORNAAMSTE RISICO’S MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES
■	 De Obligaties zijn complexe financiële instrumenten (zoals bedoeld onder MiFID II) en zijn mogelijks geen geschikte belegging 

voor alle investeerders
 Elke potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van zijn belegging beoordelen, rekening houdend met zijn eigen 

omstandigheden.
 Ook zijn de Obligaties achtergestelde schuldinstrumenten en zijn dus ‘complexe financiële instrumenten’ in de zin van MiFID II.  Dit 

brengt met zich mee dat financiële tussenpersonen verplicht zijn om de nodige informatie te bekomen van retail-investeerders 
die wensen in te schrijven op de Obligaties om de financiële tussenpersoon toe te laten om te beoordelen of een investering in de 
Obligaties passend is voor deze investeerder.

■	 De Emittent kan mogelijks de Obligaties niet terugbetalen
 De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen op hun vervaldatum of in geval van Wanprestatie (zoals gede-

finieerd in Voorwaarde 8 (Wanprestaties)). Het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhangen van de 
financiële situatie van de Emittent op het ogenblik van de gevraagde terugbetaling en kan worden beperkt door de wet, de voor-
waarden van haar schuldenlast en door de overeenkomsten die mogelijks werden aangegaan op of voor een dergelijke datum.

■	 Niet-gewaarborgde en achtergestelde obligaties van de Emittent die niet gedekt zijn door enige zekerheid
 Het recht van de obligatiehouders om betalingen op de Obligaties te ontvangen is niet gewaarborgd en de Obligaties zijn structureel 

en contractueel achtergesteld aan de door zekerheden gedekte en gewaarborgde schulden van de Emittent en haar dochterven-
nootschappen, daarin begrepen onder de Senior Kredietovereenkomst (Senior Facilities Agreement). In geval van ontbinding, 
vereffening, reorganisatie of gelijkaardige procedures die betrekking hebben op de Emittent, zullen de schuldeisers van de door 
zekerheden gedekte schulden, in een situatie van uitwinning, bij voorrang worden betaald uit de opbrengsten van een dergelijke 
uitwinning.

 Omdat de Emittent een holdingvennootschap is en in grote mate afhankelijk is van dividenden en andere inkomstenstromen van 
haar dochtervennootschappen, zijn de obligatiehouders structureel achtergesteld ten opzichte van de banken en andere schuldei-
sers van deze dochtervennootschappen. Bovendien, zoals hierboven uiteengezet, hebben bepaalde dochtervennootschappen van 
de Emittent ook garanties verstrekt en kunnen deze mogelijks in de toekomst garanties verstrekken ten voordele van de houders 
van andere schulden die de Emittent heeft opgelopen, daarin begrepen onder de Senior Kredietovereenkomst (Senior Facilities 
Agreement) en de Vio Kredietovereenkomst (Vio Credit Facilities Agreement). Deze dochtervennootschappen zullen vaak meer 
operationele activa bezitten dan de Emittent zelf. In geval van uitwinning van zekerheden of garanties op alle of een deel van 
deze activa kan het voorkomen dat er onvoldoende activa overblijven die kunnen worden gedistribueerd naar en gebruikt door 
de Emittent om de Obligaties en/of de betalingen van de interest terug te betalen. In geval van vereffening van een dochterven-
nootschap (of een andere vennootschap die is opgenomen in de consolidatie van de Emittent) of in geval van insolventie van een 
dergelijke entiteit zal het onderpand van de Obligaties worden verminderd.

■	 De Emittent kan extra schulden oplopen
 In de toekomst kan de Emittent beslissen om bijkomende schulden aan te gaan of om zijn schuldenlast verder te vergroten. Dit 

kan een impact hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties na te komen of 
zou tot een waardedaling van de Obligaties kunnen leiden.

■	 De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating
 De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating op het moment van het Aanbod van de Obligaties en de Emittent heeft 

momenteel niet de intentie om later een kredietrating voor zichzelf of voor de Obligaties aan te vragen. Dit kan de prijsbepaling 
van de Obligaties ingewikkelder maken.

■	 Bepaalde financieringsovereenkomsten van de Groep bevatten restrictieve clausules
 De financieringsovereenkomsten van de Groep (inclusief de Senior Kredietovereenkomst (Senior Facilities Agreement) en de Vio 

Kredietovereenkomst (Vio Credit Facilities Agreement)) en de algemene voorwaarden van de Obligaties bevatten een aantal 
beperkende clausules. Hoewel deze clausules onderworpen zijn aan belangrijke kwalificaties en uitzonderingen, kunnen deze het 
vermogen van de Groep om marktomstandigheden te voorzien of daarop te reageren of om kapitaalvereisten te behalen of om 
deel te nemen in activiteiten die in het belang van de Groep kunnen zijn, beperken.

■	 Er is geen garantie voor een actieve handelsmarkt voor de Obligaties
 De Obligaties zijn nieuwe effecten die momenteel niet op grote schaal worden verhandeld en waarvoor momenteel geen actie-

ve handelsmarkt bestaat. Dit betekent dat de investeerders mogelijks niet in staat zullen zijn om (gemakkelijk) hun Obligaties 
te verkopen of tegen prijzen die hen een rendement zullen bezorgen dat overeenstemt met gelijkaardige investeringen op een 
ontwikkelde secundaire markt.

■	 De Obligaties zijn blootgesteld aan het marktrente-risico
 De Obligaties voorzien een vaste rentevoet tot de Vervaldatum. Belegging in de Obligaties brengt het risico met zich mee dat 

opeenvolgende wijzigingen in marktrentevoeten de waarde van de Obligaties negatief kunnen beïnvloeden.

■	 De marktwaarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent
 De waarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent en de Groep.

■	 De Obligaties kunnen vóór de vervaldatum worden terugbetaald
 De Obligaties kunnen vóór de vervaldatum worden terugbetaald in overeenstemming met de Voorwaarden.
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■	 Put in het geval van een Wijziging van Controle 
 Iedere obligatiehouder zal het recht hebben om, op eigen initiatief, te eisen dat de Emittent alle of een gedeelte van de door de 

obligatiehouder  aangehouden Obligaties terugbetaalt tegen het Put Aflossingsbedrag indien zich een geval van Wijziging van 
Controle voordoet bij de Emittent. Als de procedure beschreven in de Voorwaarden rechtsgeldig wordt gevolgd, mag de Emittent 
niet weigeren de Obligaties in te wisselen.

 Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat, in het geval dat houders van een aanzienlijk deel van de Obligaties hun 
putoptie uitoefenen, Obligaties waarvoor de putoptie niet wordt uitgeoefend, illiquide en moeilijk verhandelbaar kunnen worden. 
Bovendien moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat de putoptie alleen kan worden uitgeoefend in de specifieke 
gevallen van een ‘Wijziging van Controle’ zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.

■	 Wijzigingen in de Voorwaarden van de Obligaties
 De Voorwaarden van de Obligaties bevatten bepalingen omtrent het bijeenroepen van vergaderingen van obligatiehouders om te 

beraadslagen over bepaalde aangelegenheden die in het algemeen een impact kunnen hebben op hun belangen. Deze bepalingen 
laten toe dat bepaalde gedefinieerde meerderheden van obligatiehouders beslissingen nemen die bindend zijn voor alle obligatie-
houders, met inbegrip van de obligatiehouders die de desbetreffende vergaderingen niet hebben bijgewoond en obligatiehouders 
die in tegenstrijd met de meerderheid hebben gestemd.

■	 Inflatierisico
 Het actuariële rendement van een investering in de Obligaties wordt verminderd door de gevolgen van inflatie. Hoe hoger de 

inflatie, hoe lager het actuariële rendement van een Obligatie zal zijn.

■	 Toepasselijk recht
 Het Belgisch recht, zoals van toepassing op de datum van het Prospectus, is van toepassing op de Voorwaarden. Er kan geen 

zekerheid worden geboden met betrekking tot de impact van een mogelijke gerechtelijke beslissing of wijziging in de Belgische 
wetgeving, de officiële toepassing en de interpretatie ervan of de administratieve praktijken met betrekking ertoe, na de datum van 
dit Prospectus.

■	 Potentiële belangenconflicten
 Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de Emittent algemene handelsrelaties onderhoudt, en/of specifieke 

transacties afsluit, met de Joint Bookrunners en dat dit aanleiding kan geven tot belangenconflicten die een negatieve impact 
kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders. De Obligatiehouders moeten zich ook bewust zijn van het feit dat de 
Joint Bookrunners, wanneer zij handelen als kredietgevers aan de Emittent of een andere vennootschap die deel uitmaakt van de 
Groep (of wanneer zij handelen in enige andere hoedanigheid), geen enkele fiduciaire of andere verplichting hebben ten aanzien 
van de Obligatiehouders en dat zij geen verplichting hebben om rekening te houden met de belangen van de Obligatiehouders. 
Potentiële beleggers moeten zich er ook van bewust zijn dat de Agent geen fiduciaire verplichtingen of andere verplichtingen 
jegens de Obligatiehouders op zich neemt en, in het bijzonder, niet verplicht is om vaststellingen te doen die hun belangen 
beschermen.

 De Senior Kredietovereenkomst is aangegaan voor een hoofdsom van 150 miljoen EUR en met een vervaldatum van 29 juni 2023. 
Op de datum hiervan is de hoofdsom van de bestaande schulden onder de Senior Kredietovereenkomst uitstaand ten gunste 
van elk van Belfius en BNPPF ongeveer 11,17 miljoen EUR, waardoor het totale uitstaande bedrag ongeveer 22,34 miljoen EUR 
bedraagt. SD Worx Staffing & Career Solutions - Holding NV (voorheen Vio Worx) is een partij bij de Vio Kredietovereenkomst, 
met, onder andere, BNPPF, voor een hoofdsom van 43,5 miljoen EUR, waarvan 32,54 miljoen EUR uitstaat op de datum hiervan. 
Op de datum hiervan heeft de Groep geen uitstaande financiële schuldenlast tegenover KBC (geen uitstaande bedragen onder de 
factoringregelingen met KBC).

 Verwezen wordt naar afdeling E.4 Belangen van natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij de uitgifte en het aanbod van de 
Obligaties van de Samenvatting.

■	 Fiscaliteit
 Betalingen met betrekking tot de Obligaties kunnen onderworpen zijn aan Belgische roerende voorheffing.
 Potentiële kopers en verkopers van Obligaties moeten er zich van bewust zijn dat zij mogelijk belastingen en andere lasten zullen 

moeten betalen in overeenstemming met de wetten en praktijken van het land waar de Obligaties worden overgedragen of andere 
jurisdicties. Potentiële beleggers moeten hun eigen fiscale adviseurs om advies vragen in verband met hun individuele fiscale 
situatie met betrekking tot de aankoop, verkoop en terugbetaling van de Obligaties.

KLACHTEN
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer 
– Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com. 

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële 
geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be. 
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INSCHRIJVING
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België, conform de wet van 16 juni 2006 op de openbare 
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt. De verkoopsbeperkingen voor de uitgifte van deze Obligaties staan vermeld in het Prospectus. 

De inschrijvingsperiode loopt van 24 mei 2019 9u tot en met 28 mei 2019 17u30u (behoudens vroegtijdige afsluiting).
De vroegtijdige afsluiting van de inschrijvingsperiode  zal ten vroegste plaatsvinden op 24 mei 2019 om 17u30 (CET) (de minimum 
inschrijvingsperiode  hier ook gedefinieerd als de ‘Minimum Verkoopsperiode’). Dit is de derde werkdag in België volgend op de dag 
waarop het Prospectus beschikbaar is gesteld op de website van de Emittent en de Joint Bookrunners (met inbegrip van de dag 
waarop het Prospectus is beschikbaar gesteld) en betekent dat de inschrijvingsperiode  ten minste één werkdag open zal blijven tot 
17u30 (CET). Daarna kan vroegtijdige afsluiting van de inschrijvingsperiode  plaatsvinden op elk ogenblik (ook op een tijdstip in de 
loop van een werkdag).

De inschrijvingsperiode  kan vroegtijdig worden afgesloten door de Emittent gedurende de inschrijvingsperiode  (met de instemming 
van de Joint Bookrunners) en rekening houdend met de Minimum Verkoopsperiode [(i) van zodra de Obligaties een uitgiftebedrag 
van 50.000.000 EUR bereiken. (d.i. het minimale totale nominale bedrag), (ii) in het geval van een belangrijke wijziging in de 
marktomstandigheden, of (iii) in het geval zich een Wezenlijke Nadelige Wijziging (‘Material Adverse Change’) voordoet met 
betrekking tot de Emittent of de Groep (op geconsolideerde basis).

TOEWIJZINGSPRINCIPES EN HERALLOCATIE BIJ OVERINSCHRIJVING

BNP Paribas Fortis werd, naast Belfius Bank en KBC, aangesteld door de Emittent als Joint Bookrunner om deze Obligaties, zoals 
nader bepaald in het Prospectus (deel ‘Algemene Informatie’), te plaatsen. 

(a) De initiële toewijzingstructuur tussen de Joint Bookrunners voor de plaatsing van de Obligaties voor een Totaal Nominaal Bedrag 
van Obligaties van 80.000.000 EUR (onderhevig aan afronding en proportionele reductie in geval het Totaal Nominaal Bedrag 
lager zou zijn dan 80.000.000 EUR) is als volgt:

(i) elk van de Joint Bookrunners: 22,4 miljoen EUR in de veronderstelling dat het Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties 
overeenstemt met het maximum Totaal Nominaal Bedrag van 80 miljoen EUR (of 28% van het Totaal Nominaal Bedrag van 
de Obligaties) om te plaatsen op een ‘best efforts’ basis en uitsluitend toegewezen aan retailbeleggers in het eigen retail- en 
private banking-netwerk van de Joint Bookrunner, aan de Uitgifteprijs, in totaal 67,2 miljoen EUR in de veronderstelling dat 
het Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties overeenstemt met het maximum Totaal Nominaal Bedrag van 80 miljoen EUR 
(of 84% van het Totaal Nominaal Bedrag van de Obligaties, de ‘JBR Obligaties’); en 

(ii) de Joint Bookrunners, gezamenlijk handelend op een ‘best efforts’ basis, voor de plaatsing bij externe verdelers en/of 
Gekwalificeerde Beleggers als een ‘pot deal’ aan de Uitgifteprijs: 12,8 miljoen EUR in de veronderstelling dat het Totaal 
Nominaal Bedrag van de Obligaties overeenstemt met het maximum Totaal Nominaal Bedrag van 80 miljoen EUR  (of 16% 
van het nominaal bedrag van de uit te geven Obligaties, de ‘QI Bonds’). 

(b) Indien niet alle JBR-obligaties toegewezen aan een Joint Bookrunner geplaatst zijn om 17u30 (CET) op de eerste werkdag van 
de inschrijvingsperiode, dan zullen op die dag de Joint Bookrunners het recht hebben om de resterende JBR Obligaties die niet 
geplaatst zijn te plaatsen bij externe verdelers en/of Gekwalificeerde Beleggers (zonder een vereiste van instemming door de 
Emittent). In dit verband wordt geen voorrang verleend aan Gekwalificeerde Beleggers die inschrijven voor doeleinden van 
doorverkoop aan Retail Investeerders. 

(c) Indien, niettegenstaande paragraaf (b) hierboven, niet alle Obligaties zijn geplaatst op het einde de eerste werkdag van de 
inschrijvingsperiode, dan zal elke van de Joint Bookrunners het recht hebben om de niet geplaatste Obligaties te plaatsen bij 
retailbeleggers binnen het eigen netwerk (zonder een vereiste van instemming door de Emittent). Iedere Joint Bookrunner zal 
deze Obligaties op eigen tempo plaatsen, met dien verstande dat de niet-geplaatste Obligaties zullen worden toegewezen aan 
de investeerders op basis van het ‘first come, first served’-principe.

Retailbeleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de Obligaties op de eerste werkdag van de inschrijvingsperiode 
voor 17u30, gelet op de allocatiestructuur en de mogelijke vervroegde afsluiting.
Meer info over de allocatiestructuur vindt u hieronder.
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(d) De Joint Bookrunners zullen zo snel mogelijk een bericht publiceren op hun website wanneer zij gezamenlijk al deze resterende 
Obligaties hebben geplaatst en de Inschrijvingsperiode zal zo snel mogelijk worden beëindigd wanneer de Joint Bookrunners 
deze toegewezen Obligaties gezamenlijk hebben geplaatst, hetgeen kan gebeuren tijdens een werkdag. Een kennisgeving zal 
zo snel mogelijk na de beëindiging van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd op de website van de Joint Bookrunners en 
de Emittent. De kennisgeving zal de datum en het uur van de vervroegde beëindiging preciseren. De Joint Bookrunners zullen 
commissies ontvangen met betrekking tot deze Obligaties pro rata het bedrag van de toegewezen Obligaties die zij hebben 
geplaatst.

Deze toewijzingsstructuur kan enkel worden aangepast in onderling akkoord tussen de Emittent en de Joint Bookrunners. 

Alle inschrijvingen die geldig zijn ingediend door de retailbeleggers bij de managers vóór het einde van de minimale verkoopperiode 
(zoals hierboven gedefinieerd) zullen in aanmerking worden genomen wanneer de Obligaties worden toegewezen, met dien verstande 
dat in geval van overinschrijving, een reductie kan worden toegepast, i.e. dat de inschrijvingen proportioneel worden verminderd per 
manager en per retailbelegger die hebben ingeschreven op de Obligaties, met een toewijzing van een veelvoud van 1.000 EUR, en 
voor zover mogelijk een minimaal nominaal bedrag van 1.000 EUR, wat overeenkomt met de denominatie van de Obligaties. 

Het is mogelijk dat inschrijvers een ander reductiepercentage toegepast zien op hun inschrijving afhankelijk van de financiële 
tussenpersoon door wiens tussenkomst zij hebben ingeschreven op de Obligaties.
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN van deze uitgifte

BESCHRIJVING Emittent: SD Worx Holding NV is een Belgische naamloze vennootschap (NV), met maatschappelijke zetel te 
Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen, België en gekend onder ondernemingsnummer 0644.841.746 en onder LEI code 
96760081CZVZP6TSN165.
Rating van de Emittent: de Emittent heeft geen rating.
Rating van de Obligaties: de Obligaties zullen niet door een kredietbeoordelaar worden beoordeeld.
Garanten: Niet van toepassing.
Toepasselijk recht Belgisch recht.
Global Coordinator: Belfius Bank SA/NV.
Joint Bookrunners: Belfius Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en KBC Bank NV.
Betaalagent: Belfius Bank SA/NV.

EFFECTEN ■	Nominale waarde: 1.000 EUR (per coupure)
■	Bedrag van de uitgifte: minimaal 50 miljoen EUR en maximaal 80 miljoen EUR. Meer info over het Uitgiftebedrag 

vindt u in het hoofdstuk X ‘Obligatieaanbod‘ in het Prospectus. 
■	 ISIN-code: BE0002655364.
■	De Obligaties zijn gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan Belgisch recht, en zijn bijgevolg enkel 

leverbaar op een effectenrekening bij een financiële instelling. 
■	Notering: de notering van de Obligaties op Euronext Growth Brussels, een niet-gereglementeerde markt van 

Euronext Brussels, werd aangevraagd. De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn, 
zoals besproken in het Prospectus onder hoofdstuk II ‘Risicofactoren’, sectie ‘Er bestaat op dit ogenblik geen 
actieve handelsmarkt voor de Obligaties’.

LOOPTIJD EN 
PRIJS

■	Uitgifte- en betaaldatum: 11 juni 2019.
■	Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure).
■	Minimaal inschrijvingsbedrag: 10.000 EUR
■	Eindvervaldag: 11 juni 2026. Dit komt overeen met een looptijd van 7 jaar.
■	Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling van 100% van het geïnvesteerd kapitaal namelijk 1.000 EUR per 

coupure op de eindvervaldag, behalve in het geval van in gebreke blijven van de Emittent, in geval van vervroegde 
terugbetaling op vraag van de obligatiehouders of in geval van vervroegde aflossing door de Emittent.

VERKOOPS-
BEPERKING

Geen toelating voor een aanbieding aan bepaalde personen. Voor meer informatie over de verkoopsbeperkingen, 
zie hoofdstuk X.L. ‘Verkoopsbeperkingen’ in het Prospectus.

STATUS VAN DE 
OBLIGATIES

De Obligaties zijn rechtstreekse, algemene, onvoorwaardelijke, achtergestelde en (onder voorbehoud van 
Voorwaarde 7.1. (Negatieve Zekerheid)) niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent. De 
Obligaties zullen onderling ten alle tijde pari passu en zonder voorrang rang nemen en minstens gelijk (pro 
rata) met alle andere huidige en toekomstige achtergestelde verbintenissen van de Emittent, tenzij zoals anders 
bepaald overeenkomstig Voorwaarde 3.2. (Achterstelling) en Voorwaarde 3.3. (Schuldverbintenissen ten aanzien 
van Aandeelhouders en Verbonden Personen). Wanneer zich een Trigger Gebeurtenis voordoet (zoals gedefinieerd 
in Voorwaarde 3.2 (Achterstelling), dan zullen alle rechten en aanspraken van de obligatiehouders tegen de 
Emittent met betrekking tot (met inbegrip van aanspraken inzake hoofdsom, interest en enige schadevergoeding 
inzake een schending van enige verbintenis met betrekking tot) de Obligaties (de ‘Junior Verbintenissen’) als 
volgt rang nemen: (a) pari passu met de rechten en vorderingen van enige schuldeiser van de Emittent (zoals 
commerciële crediteuren van de Emittent, maar met uitsluiting van de personen vermeld onder (b) en (c) 
hieronder), (b) achtergesteld (junior) ten aanzien van de rechten en vorderingen van alle niet-achtergestelde 
crediteuren van de Emittent, maar enkel met betrekking tot Senior Financiële Schuld (huidig of toekomstig, 
bestaand of voorwaardelijk, gegarandeerd of niet door zekerheden gewaarborgd) (de ‘Senior Verbintenissen’) en 
(c) met voorrang (senior) ten aanzien van alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van bestaande en 
toekomstige (x) aandeelhouders van de Emittent en Verbonden Personen (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden)  
(andere dan aandeelhouders) met betrekking tot enige schulden voor of met betrekking tot geleende gelden of 
opgehaald bij enige van haar aandeelhouders of Verbonden Personen (andere dan aandeelhouders) (de ‘Super 
Junior Verbintenissen’). De Obligaties zijn structureel achtergesteld ten aanzien van alle schuldeisers van de 
dochtervennootschappen van de Emittent.
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 13/14

VERVROEGDE 
TERUGBETALING 
OP VRAAG VAN 
DE OBLIGATIE-
HOUDERS

In het geval dat zich een Wijziging van Controle voordoet, zal elke Obligatiehouder, op zijn eigen initiatief, het recht 
hebben om te eisen dat de Emittent de Obligatie terugbetaalt op de Wijziging van Controle Put Datum tegen de 
Wijziging van Controle Put Terugbetalingsbedrag.
Om een dergelijk recht uit te oefenen dient de relevante Obligatiehouder, tijdens de Wijziging van Controle 
Put Uitoefeningsperiode, een volledig ingevulde put kennisgeving in te dienen (een ‘Wijziging van Controle 
Put Uitoefening Kennisgeving’), in de vorm als opgenomen in het Prospectus, bij de bank of andere financiële 
tussenpersoon via dewelke de Obligatiehouder de Obligaties aanhoudt (de ‘Tussenpersoon’), waarbij aan de 
Tussenpersoon wordt gevraagd om (i) de Wijziging van Controle Put Uitoefening Kennisgeving af te leveren aan de 
Agent, (ii) de Agent te contacteren om de vervroegde terugbetaling van de Obligaties overeenkomstig Voorwaarde 
[5.2] te organiseren en (iii) de relevante Obligaties over te dragen naar de rekening van de Agent. Bij de ontvangst 
van de Wijziging van Controle Put Uitoefenings Kennisgeving, zal de Agent een volledig ingevulde bevestiging van 
ontvangst van een dergelijke Wijziging van Controle Put Uitoefening Kennisgeving (een ‘Put Uitoefening Bevestiging 
van Ontvangst’) afleveren aan de Obligatiehouder en een kopie van de Wijziging van Controle Put Uitoefening 
Kennisgeving overmaken aan de Emittent.
In geval zich een Geval van Wanprestatie voordoet, kan elk van de obligatiehouders zijn Obligaties onmiddellijk 
betaalbaar stellen overeenkomstig de Voorwaarden (zie hoofdstuk III.8 ‘Gevallen van Wanprestatie’ in het 
Prospectus).

VERVROEGDE 
AFLOSSING DOOR 
DE EMITTENT

Indien, als een gevolg van een wetswijziging, op de volgende interestbetaaldatum elke verschuldigde interest 
door de Emittent met betrekking tot de Obligaties ophoudt (of zal ophouden) aftrekbaar te zijn door de Emittent 
voor de doeleinden van de Belgische vennootschapsbelasting of een dergelijke aftrekbaarheid wordt verminderd 
(een ‘Geval van Fiscale Aftrekbaarheid’), dan mag de Emittent, in overeenstemming met de Voorwaarden, de 
Obligaties in hun geheel aflossen tegen het Fiscaal Vervroegd Aflossingsbedrag.
‘Fiscaal Vervroegd Aflossingsbedrag’ betekent, op de datum vastgesteld voor terugbetaling, het hoogste van:
(a) de marktwaarde van de Obligaties; en
(b) de gemiddelde Gespecificeerde Waarde van de Obligaties, samen met de opgebouwde rente, in elk geval 

bepaald in overeenstemming met de Voorwaarden.

RENDEMENT ■	De belegger zal elk jaar recht hebben op een coupon van 3,80% (bruto).
■	De interesten zijn jaarlijks betaalbaar op 11 juni van ieder jaar tot de vervaldatum en voor de eerste keer op  

11 juni 2020.
■	Berekend op basis van de uitgifteprijs bedraagt het actuarieel brutorendement 3,80%. Na aftrek van de roerende 

voorheffi ng van 30% bedraagt het actuarieel nettorendement voor fysieke personen die gevestigd zijn in België 
2,66%.

Dit rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals de kosten verbonden aan de bewaring van 
de effecten op een effectenrekening en/of met elk ander fiscaal regime dat eventueel van toepassing is.

■	Coupon Step-Up: zonder afbreuk te doen aan Voorwaarde 8 ‘Wanprestaties’, indien de ‘Adjusted Leverage’ op 
referentiedatum 31 December hoger is dan 3,25 op 1, dan zal er een coupon-step up toegepast worden van 
0,75% vanaf de eerstvolgende Interestperiode. Deze coupon step-up zal maximaal één maal worden toegepast 
en blijft van toepassing zolang de Adjusted Leverage hoger blijft dan 3,25 op 1. Zie Voorwaarde 7.2 (a).

■	Coupon Step-Down: Indien de ‘Adjusted Leverage’, volgend op een Coupon Step-Up, terug daalt onder 3,25 op 1 op 
referentiedatum 31 december, dan zal er een coupon step-down van 0,75% plaatsvinden vanaf de eerstvolgende 
interestbetaaldatum , waardoor de Jaarlijkse Bruto Coupon terug op het originele niveau geplaatst wordt. Zie 
Voorwaarde 7.2 (a).

KOSTEN Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
Andere kosten: voor uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP 
Paribas Fortis aan haar klanten verleent (met name het bewaarloon enz.), gelieve de brochure ‘Tarifering van 
de voornaamste effectenverrichtingen’ te raadplegen. Die brochure is gratis beschikbaar in elk kantoor of op  
www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen.

INFORMATIE De documentatie met betrekking tot deze uitgifte staat vermeld op pagina 4.
Evolutie van de koers: de belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een Effectenrekening van BNP Paribas 
Fortis kan het verloop van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web.

FISCALITEIT Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België
Op grond van de geldende fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldtitels onderworpen aan 30% roerende 
voorheffing (RV). Deze roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling 
hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere 
beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is.

Taks op beursverrichtingen (TOB)
■	Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
■	0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).
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Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. De verkoopbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus. 
De inschrijvingsperiode loopt van 24 mei 2019 (9u.) tot en met 28 mei 2019 (17u30.).
Beleggers die wensen in te schrijven op de Obligaties kunnen hun inschrijving zonder kost indienen bij BNP Paribas Fortis NV tot en met 28 mei 
2019. Een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk, in het bijzonder in het geval van overinschrijvingen (zie in de Prospectus ‘inschrijvingsperiode ’ 
en ‘Allocatie en overinschrijving’).  

Voor meer informatie of om in te schrijven: 

PER TELEFOON
bij het Easy Banking Centre 
op het nr. 02 433 41 34

IN ELK BNP PARIBAS 
FORTIS KANTOOR

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Dit document is dus 
niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen 
voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

GEVALLEN VAN 
WANPRESTATIE

Indien zich een van volgende gebeurtenissen voordoet (telkens een ‘Geval van Wanprestatie’) en blijft duren, dan 
kan elke houder van een Obligatie zijn Obligaties onmiddellijk betaalbaar stellen in overeenstemming met de 
Voorwaarden:
■	niet-betaling met betrekking tot de Obligaties; 
■	de ‘Adjusted Leverage’ is hoger dan 4:1 op 30 juni of 31 december en een dergelijke inbreuk is niet geremedieerd 

binnen de 12 maanden;
■	de Emittent komt een van haar andere verbintenissen inzake de Obligaties niet na;  
■	 ‘cross-acceleration’ met betrekking tot enige huidige of toekomstige schulden van de Emittent of enige van haar 

Materiële Dochtervennootschappen, op voorwaarde dat de relevante schuld gelijk is aan of EUR 35 mio of haar 
equivalent in een andere munteenheid;

■	uitwinning van zekerheden tegen de Emittent of een Materiële Dochtervennootschap, op voorwaarde dat, in 
ieder geval, het totale bedrag van de schuld gelijk is aan of hoger dan EUR 35 mio of haar equivalent, en 
op voorwaarde dat indien de Emittent of haar Materiële Dochtervennootschap de afdwingbaarheid van de 
zekerheid of de stappen inzake de uitwinning van de zekerheid betwist, de Wanprestatie enkel zal geacht 
worden zich te hebben voorgedaan op de datum waarop een bindend en finaal vonnis wordt uitgesproken door 
de rechtbank van de bevoegde jurisdictie waarbij de uitwinning van de zekerheden wordt toegestaan;

■	ontbinding of vereffening van de Emittent of enige van haar Materiële Dochtervennootschappen; 
■	bepaalde aangelegenheden met betrekking tot de solventie van de Emittent of haar Materiële 

Dochtervennootschappen; 
■	het is of wordt onwettig voor de Emittent om enige van haar verbintenissen inzake of met betrekking tot de 

Obligaties na te leven;
■	 stopzetting of een belangrijke wijziging in de activiteiten van de Groep, anders dan op voorwaarden die zijn 

goedgekeurd door een algemene vergadering van obligatiehouders;
■	 intrekking of schorsing van de notering van de Obligaties (tenzij de Emittent de notering van de Obligaties 

bekomt op een andere gereglementeerde markt of MTF binnen de EER ten laatste op de laatste dag van de 
periode van 15 TARGET Werkdagen).

Voor doeleinden van de ‘Gevallen van Wanprestatie’ betekent een ‘Materiële Dochtervennootschap’ enige 
Dochtervennootschap van de Emittent die omzet heeft voor interest, taks en afschrijvingen berekend op dezelfde 
basis als EBITDA die 10% of meer aan EBITDA vertegenwoordigt of bruto-activa of bruto-omzet heeft (met uitsluiting 
van intra-groep items) die 10% of meer vertegenwoordigt van de bruto-activa of -omzet van de Restricted Groep, 
berekend op een geconsolideerde basis.
De voorwaarden en de praktische modaliteiten van deze mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling zijn 
beschreven in Hoofdstuk III.8 ‘Gevallen van Wanprestatie’ in het Prospectus.
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