
THYLD nv 
Maatschappelijke zetel te 

Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo 
Ondernemingsnummer 0848.142.561 

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht 
   
   

Private plaatsing in België van gewaarborgde Obligaties 
uitgegeven in het kader van een obligatielening voor een 

totaal bedrag van 5.000.000,- EUR met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 
een totaal bedrag tot 10.000.000,- EUR onderverdeeld in coupures 

van 25.000,- EUR. 
 
 

Jaarlijkse coupon 6% (bruto) vanaf 1 februari 2016 
met Vervaldag 1 februari 2021 (de “Obligaties”) 

Inschrijvingsperiode: 14 januari 2015 tot en met 29 januari 2016  
(tenzij eerder volgeschreven) 

Uitgifteprijs: 101% 
Bruto actuarieel rendement: 5,94% 

Netto rendement voor de niet-professionele belegger: 4,46%  
Uitgiftedatum: 1 februari 2016 

ISIN: BE0002243120 
 Datum van dit Informatiememorandum: 13 januari 2016 

 

Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties, 
verstrekken de beleggers een lening aan de Emittent, die er zich toe verbindt om op jaarlijkse basis 
interest te betalen en op de vervaldag 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. 
Een potentiële belegger dient, op basis van een eigen onafhankelijke beoordeling van de informatie 
vervat in het Informatiememorandum, te bepalen of de verwerving van de Obligaties in 
overeenstemming is met zijn financiële noden en doelstellingen. Potentiële beleggers dienen in het 
bijzonder kennis te nemen van de risicofactoren op pagina 44 tot 53 van dit Informatiememorandum 
voor meer uitleg over bepaalde risico’s die een impact kunnen hebben op het vermogen van de 
Emittent om haar verbintenissen ten aanzien van de Obligaties na te komen en op het marktrisico 
ten aanzien van de Obligaties.    

 

Informatiememorandum 
 
 

Er werd een aanvraag ingediend tot de verhandeling van de Obligaties 
op Alternext Brussel. 
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TERMSHEET 

- 

Private Plaatsing van Obligaties voor een totaal bedrag van 5.000.000,- EUR  tot 

10.000.000,- EUR  

 

Emittent  THYLD NV, 
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 
Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo, met ondernemingsnummer 0848.142.561 (RPR 
Antwerpen (afdeling Mechelen)). 
 

Bedrag   5.000.000,00 EUR tot 10.000.000,00 EUR 

Kwalificatie  Private aanbieding van een obligatielening 

Looptijd   5 jaar 

Coupon   6,00% 

Nominale waarde 25.000 EUR per obligatie 

Minimum intekening 100.000 EUR 

Bestemming De Emittent zal de opbrengsten van de Obligaties aanwenden voor de gebruikelijke 
bedrijfsvoering (d.i. hoofdzakelijk, maar niet beperkt tot, het aankopen van 
onroerende goederen bestemd voor ontwikkeling om deze na ontwikkeling hetzij door 
te verkopen, hetzij de projecten onder eigen toezicht volledig te laten bouwen om 
vervolgens te verkopen) zowel in België als op de internationale markt. De 
opbrengsten kunnen eveneens worden aangewend om onrechtstreeks (bijv. d.m.v. 
“special purpose vehicles”) onroerende goederen en aanhorigheden te verwerven.  

 
Waarborg Inpandgeving in eerste rang door 45.102 van 45.102 aandelen in de Emittent.  
  
 
Inschrijvingsperiode 14 januari 2015 tot en met 29 januari 2016  
 

Uitgiftedatum  1 februari 2016 

Vervaldag  1 februari 2021 

Platform waarop de  
obligaties zullen worden  
verhandeld  Alternext Brussel   
 
ISIN   BE0002243120 

 

 

Lead Manager en Bookrunner 
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1. Inleiding 
 

1.1.   Algemeen 

 
Het Informatiememorandum beoogt informatie te geven met betrekking tot de Emittent en de Obligaties. Het 
Informatiememorandum bevat gegevens die, in het licht van de specifieke aard van de Emittent en van de 
Obligaties, de noodzakelijke informatie uitmaken om investeerders in staat te stellen zich met kennis van zaken 
een oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de 
Emittent, en over de aan deze Obligaties verbonden rechten en risico’s. 
 
Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico's in. Potentiële investeerders moeten kennis nemen van de 
afdeling "Risicofactoren" voor meer uitleg over bepaalde risico's van een belegging in de Obligaties. 
 
Tenzij anders bepaald hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis zoals die is bepaald in het 
Informatiememorandum.  
 
 

1.2.   Verantwoordelijke persoon 

 
De Emittent (de Verantwoordelijke Persoon), met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 
Westerlo, is verantwoordelijk voor de informatie in dit Informatiememorandum en de eventuele aanvullingen 
hierop. 
 
De Emittent verklaart dat voor zover hem bekend, de gegevens in het Informatiememorandum in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de 
strekking van het Informatiememorandum alsook de beoordeling van de potentiële investeerder in aanzienlijke 
mate zou wijzigen. 
 
Marktgegevens en andere statistische informatie gebruikt in dit Informatiememorandum werden gehaald uit 
een aantal bronnen zoals onafhankelijke sectorale publicaties, overheidspublicaties, marktonderzoek door 
bepaalde ondernemingen of andere onafhankelijke publicaties (elk een Onafhankelijke Bron). De Emittent 
bevestigt dat zulke informatie correct is weergegeven en hij zich ervan heeft verzekerd dat, voor zover de 
Emittent weet en heeft kunnen opmaken uit door relevante Onafhankelijk Bron gepubliceerde informatie, geen 
gegevens zijn weggelaten die de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou maken. 
 
 

1.3.   Private Plaatsing in België 

 
Dit Informatiememorandum werd opgesteld met het oog op de Private Plaatsing in België. 
 
Dit Informatiememorandum 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 Informatiememorandum en het aanbod en de verkoop van Obligaties 
kan in bepaalde rechtsgebieden aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. De Emittent en de Lead Manager 
verklaren niet dat dit Informatiememorandum 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 dergelijk aanbod mogelijk te maken. In het bijzonder 
hebben de Emittent of de Lead Manager geen enkele stap ondernomen om de Private Plaatsing van de Obligaties 
of de verspreiding van dit Informatiememorandum toe te laten in een ander rechtsgebied dan België waarin 
dergelijke stap vereist is. Dienovereenkomstig mogen geen Obligaties rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
aangeboden of verkocht, noch mag dit Informatiememorandum 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 
Informatiememorandum of enige Obligaties komen, moeten zich informeren over dergelijke beperkingen op de 
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verspreiding van dit Informatiememorandum en het aanbod en de verkoop van Obligaties, en moeten deze 
beperkingen naleven. 
 
Niemand is gemachtigd om gegevens te verstrekken of verklaringen af te leggen die niet in het 
Informatiememorandum zijn opgenomen, enige informatie of verklaring te verstrekken die niet strookt met dit 
Informatiememorandum, 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 Lead Manager. Noch de toegelaten 
beschikbaarstelling van dit Informatiememorandum noch enige verkoop hieraan gekoppeld, zal als gevolg 
hebben dat: 
 

• de informatie in dit Informatiememorandum 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 
(financieel of anderszins) van de Emittent na de datum van dit Informatiememorandum of de datum waarop 
dit Informatiememorandum het laatst is gewijzigd of aangevuld; 
 

• 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 
Informatiememorandum of, indien later, de datum waarop dit Informatiememorandum het laatst is 
gewijzigd of aangevuld; of 

 

• de informatie in dit Informatiememorandum of enige andere informatie in verband met de Obligaties correct 
is op elk ogenblik na de datum waarop deze informatie is verstrekt of, indien verschillend, de datum vermeld 
in het document met dezelfde informatie. 

 
Noch dit Informatiememorandum noch enige andere informatie die wordt verstrekt in verband met de Private 
Plaatsing van de Obligaties (a) is bedoeld als basis voor een beoordeling van kredietwaardigheid of andere 
beoordeling met betrekking tot de Emittent of (b) moet worden beschouwd als een aanbeveling van de Emittent 
of de Lead Manager dat elke ontvanger van dit Informatiememorandum en/of enige andere informatie in 
verband met de Private Plaatsing van de Obligaties, Obligaties zou moeten kopen. Elke investeerder die een 
aankoop van de Obligaties overweegt, moet zijn eigen onafhankelijk onderzoek doen van de financiële toestand, 
de zaken en de kredietwaardigheid van de Emittent. Noch dit Informatiememorandum noch enige andere 
informatie die wordt verstrekt in verband met de Private Plaatsing van de Obligaties maakt een aanbod of 
uitnodiging uit door of namens de Emittent of de Lead Manager aan enige persoon om Obligaties te kopen of er 
op in te schrijven. 
 
Behalve de Emittent, heeft geen enkele andere partij onafhankelijk de informatie in dit Informatiememorandum 
gecontroleerd. Bijgevolg wordt er geen verklaring, garantie of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, gedaan en 
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard door de Lead Manager of enige andere partij 
betrokken bij deze uitgifte met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie vervat of opgenomen 
in dit Informatiememorandum of enige andere informatie verstrekt in verband met de Emittent of de Private 
Plaatsing van de Obligaties. De Lead Manager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, of die nu voortvloeit uit 
onrechtmatige daad of contractueel of in enig ander geval, met betrekking tot de informatie vervat in dit 
Informatiememorandum of enige andere informatie in verband met de Emittent, de Private Plaatsing van de 
Obligaties of de verdeling van de Obligaties. 
 
Sommige verklaringen in dit Informatiememorandum kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte 
verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen bevatten verklaringen over plannen, objectieven, 
doelen, strategieën, toekomstige operaties en prestaties van de Emittent en de veronderstellingen die aan deze 
toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen. Wanneer zij in dit Informatiememorandum worden 
gebruikt, geven de woorden “anticipeert”, “schat”, “verwacht”, “gelooft”, “beoogt”, “plant”, “streeft”, “tracht”, 
“kan”, “zal”, “moet” en iedere gelijkaardige uitdrukking aan dat het om een toekomstgerichte verklaring gaat. 
De Emittent heeft deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op de huidige inzichten van zijn management 
met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en financieel rendement. Hoewel de Emittent gelooft dat de 
verwachtingen, schattingen en vooruitzichten weergegeven in deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn 
op de datum van dit Informatiememorandum, kunnen de uiteindelijke resultaten van de Emittent verschillen 
van de verwachte, geschatte of voorspelde resultaten, indien een of meer risico’s of onzekerheden zich 
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materialiseren, zoals diegene die zijn geïdentificeerd in dit Informatiememorandum, of indien enige 
veronderstelling van de Emittent onvolledig of onjuist blijkt te zijn. 
 
Alle toekomstgerichte verklaringen in dit Informatiememorandum zijn enkel afgelegd op de datum van dit 
Informatiememorandum. Onverminderd enige verplichtingen onder toepasselijke wetten en regelgevingen, 
wijst de Emittent uitdrukkelijk enige verplichting of belofte af om na datum van dit Informatiememorandum 
aanpassingen of wijzigingen aan toekomstgerichte verklaringen hierin vervat aan te brengen teneinde enige 
verandering in de verwachtingen of wijziging van de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop 
zulke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, weer te geven. 
 
Noch de toegelaten beschikbaarstelling van dit Informatiememorandum, noch enige verkoop hieraan gekoppeld, 
impliceren dat de informatie in dit Informatiememorandum nog steeds correct is na de datum van dit document 
of impliceren op enige andere wijze dat er geen verandering is opgetreden in de activiteiten of toestand 
(financieel of anderszins) van de Emittent na de datum van dit Informatiememorandum, of dat enige andere 
informatie in verband met de Obligaties, correct is op enig ogenblik na de datum waarop deze informatie 
verstrekt is of, indien verschillend, de datum vermeld in het document dat die informatie bevat. De Lead 
Manager en de Emittent verbinden er zich uitdrukkelijk niet toe om de activiteiten of toestand (financieel of 
anderszins) van de Emittent na te gaan gedurende de looptijd van de Obligaties.  
 
Dit Informatiememorandum bevat verschillende bedragen en percentages die zijn afgerond en, bijgevolg kan 
het zijn dat wanneer deze bedragen en percentages worden opgeteld, deze niet volledig overeenstemmen met 
het totaal. 
 

Alle verwijzingen in dit document naar euro, EUR en € verwijzen naar de munteenheid die werd 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. 
 
 

1.4.   Waarschuwing 

 
Het Informatiememorandum werd opgesteld om informatie te geven over de Private Plaatsing. Wanneer 
potentiële investeerders 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 de Private Plaatsing zelf. 
De investeerders moeten zelf beoordelen, samen met hun eigen raadgevers indien nodig, of de Obligaties voor 
hen geschikt zijn, gelet op hun persoonlijk inkomen en hun financiële toestand. In geval van twijfel over het risico 
dat de aankoop van de Obligaties inhoudt, moeten investeerders zich onthouden om in de Obligaties te 
beleggen. 
 
De samenvattingen en beschrijvingen van wettelijke bepalingen, boekhoudprincipes of vergelijkingen van 
dergelijke principes, rechtsvormen van vennootschappen of contractuele relaties die zijn vermeld in het 
Informatiememorandum mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als beleggings- juridisch en/of fiscaal 
advies voor potentiële investeerders. Potentiële investeerders 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. 
 
 

1.5.         Alternext 

 
Voor de Obligaties is toelating op de handel op Alternext Brussel aangevraagd. De notering van de Obligaties 
wordt begeleid door Merit Capital nv in haar hoedanigheid als Listing Sponsor. 
 
Alternext Brussel is een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) in de zin van artikel 2, 4° van de Belgische wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, welke opereert onder 
de vlag van Euronext Brussels. Alternext is een niet gereglementeerde markt in de zin van die wet. Met de 
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notering beoogde de Emittent de verhandelbaarheid (en daarmee: liquiditeit) van de Obligaties te vergroten, 
hoewel, zoals beschreven in paragraaf 7.1, dergelijke notering geen garantie biedt op enige verhandelbaarheid. 
 
 

1.6.   Verdere informatie 

 
Voor algemene informatie over de Emittent gelieve contact op te nemen met: 
 
Bestuurder:   Frank Reekmans -  Frank.reekmans@thysbp.be  
 
Thyld nv 
Nijverheidsstraat 13 
B-2260 Westerlo 
  

mailto:Frank.reekmans@thysbp.be
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2. Definities 
 

Aandeelhouders 
 

De houders van Aandelen van de Emittent. 

Aandelen 
 

Aandelen van de Emittent. 

Agent KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, met 
ondernemingsnummer 0462.920.226, die in het kader van de Private 
Plaatsing taken als domiciliërings- en betalingsagent met betrekking tot de 
Obligaties zal verrichten. 
 

Agentovereenkomst Een overeenkomst van financiële dienstverlening (Domiciliary and Paying 

Agency Agreement) afgesloten omstreeks [](zoals van tijd tot tijd gewijzigd 
en/of aangevuld en/of gecoördineerd) afgesloten tussen de Emittent en de 
Agent die optreedt als onder andere domiciliëringsagent en betaalagent. 
 

Alternatief Clearingsysteem Zoals gedefinieerd in paragraaf 5.5.1. 
 

Basisuitgifte De uitgifte van Obligaties aan de Investeerders in het kader van de Private 
Plaatsing. 
 

Clearingsysteem Zoals gedefinieerd in paragraaf 5.5.1. 
 

Doelpubliek / Investeerders Zowel gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 10 van de 
Prospectuswet, als vermogende niet-gekwalificeerde beleggers in de zin van 
de Prospectuswet, aan wie de Obligatie zullen worden aangeboden in het 
kader van de Private Plaatsing. 
 

Emittent of THYLD NV THYLD NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo, met 
ondernemingsnummer 0848.142.561. 
 

Informatiememorandum Dit informatiememorandum. 
 

Interest Zoals gedefinieerd in paragraaf 5.5.3. 
 

Interest Betaaldatum Zoals gedefinieerd in paragraaf 5.5.3. 
 

Interestperiode Betekent de periode die start op (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum en 
die eindigt op (maar uitgezonderd) de eerste Interest Betaaldatum en elke 
daaropvolgende periode startend op (en met inbegrip van) een Interest 
Betaaldatum en eindigend op (maar uitgezonderd) de eerstvolgende Interest 
Betaaldatum. 
 

Inschrijvingsperiode De periode waarbinnen op de Obligaties ingetekend kan worden tegen een 
prijs die op voorhand vastgelegd wordt door de Emittent. 
 

Lead Manager/ Bookrunner De financiële instelling die de Obligatie distribueert. 
 

Nominale waarde Zoals gedefinieerd in paragraaf 5.5.1. 
 

Obligatie(s) Zoals gedefinieerd in de Preambule van dit Informatiememorandum. 
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Obligatiehouder(s) Betekent, in verband met elke Obligatie, de persoon die daartoe gerechtigd 
is in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en de Regels 
van het Clearingsysteem. 
 

Onafhankelijke bron Zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2. 
 

Private Plaatsing De private plaatsing van de Obligaties door de Emittent in België. 
 

Prospectusrichtlijn 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 van tijd tot tijd 
gewijzigd. 
 

Prospectuswet Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 
 

Regels van het 
Clearingsysteem 
 

Zoals gedefinieerd in paragraaf 5.5.1. 
 

TARGET Systeem Betekent het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 
Express Transfer (TARGET2) systeem, of enige opvolger daarvan. 
 

TARGET Werkdag Betekent een dag (anders dan een zaterdag of een zondag) waarop het 
TARGET Systeem open is voor de afwikkeling van betalingen in euro. 
 

  
Uitgiftebedrag Het totaalbedrag waarvoor zal worden ingeschreven in het kader van de 

Private Plaatsing van de Obligaties . 
 

Uitgiftedatum 1 februari 2016. 
 

Uitgifteprijs De prijs, uitgedrukt in een percentage van het nominaal bedrag van een 
Obligatie, waartegen de Obligaties tot inschrijving worden aangeboden in het 
kader van de Private Plaatsing. 
 

Vervaldag 1 februari 2021. 
 

Wanprestatie Een gebeurtenis waarbij de Emittent in gebreke blijft om te voldoen aan de 
verplichtingen van de Obligatie zoals beschreven in paragraaf 5.7. 
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3. Kerninformatie 
 

Emittent THYLD NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo, met 
ondernemingsnummer 0848.142.561 
 

Lead Manager / Bookrunner Merit Capital NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, 
met maatschappelijke zetel te Museumstraat 12d, 2000 Antwerpen 
met ondernemingsnummer 0471885204 
 

Domiciliërings- en Betaalagent KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 
met ondernemingsnummer 0462.920.226 
 

Doelpubliek Zowel gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 10 van 
de Prospectuswet, als vermogende niet-gekwalificeerde beleggers, in 
de zin van de Prospectuswet. 
 

Reden van aanbieding en aanwending De Emittent zal de opbrengsten van de Obligaties aanwenden voor 
de gebruikelijke bedrijfsvoering (d.i. hoofdzakelijk, maar niet beperkt 
tot, het aankopen van onroerende goederen bestemd voor 
ontwikkeling om deze na ontwikkeling hetzij door te verkopen, hetzij 
de projecten onder eigen toezicht volledig te laten bouwen om 
vervolgens te verkopen) zowel in België als op de internationale 
markt. De opbrengsten kunnen eveneens worden aangewend om 
onrechtstreeks (bijv. d.m.v. “special purpose vehicles”) onroerende 
goederen en aanhorigheden te verwerven. 
 

Vorm - Obligaties  De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm 
overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van vennootschappen. 
  

Status - Obligaties  De Obligaties zijn rechtstreekse en onvoorwaardelijke verbintenissen 
van de Emittent  
 
De Obligaties nemen onderling een gelijke rang (pari passu), zonder 
voorrang om redenen van uitgiftedatum, of enige andere reden . De 
verbintenissen van de Emittent onder de Obligaties zullen worden 
gewaarborgd door middel van een inpandgeving in eerste rang door 
45.102 van 45.102 Aandelen in de Emittent.  
 

Uitgiftebedrag 5.000.000,- EUR tot 10.000.000,- EUR 

Clearingsysteem Betekent het clearingsysteem van de Nationale Bank van België 
NV/SA Banque Nationale de Belgique of enige rechtsopvolger 
daarvan en waarmee de Emittent en de Agent een 
clearingovereenkomst hebben gesloten. 
 

Inschrijvingsperiode De inschrijvingsperiode start op 14 januari2016 en eindigt op 29 
januari 2016. 
 

Toewijzing van de Obligaties  In geval van overinschrijving krijgen de inschrijvingen voorrang 
volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 
 

Uitgifteprijs 101% berekend op de Nominale Waarde 
 

Valuta Euro 
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Nominale waarde 25.000,00 EUR per obligatie 

 
Minimum Inschrijvingsbedrag Op de Obligaties kan worden ingeschreven voor een minimum van 4 

Obligaties (overeenkomend met een totaal nominaal bedrag van 
minimum 100.000 EUR). Dit bedrag kan verlaagd worden indien in 
het kader van de Private Plaatsing Obligaties worden aangeboden 
aan in totaal minder dan 150 niet-gekwalificeerde beleggers conform 
de relevante regelgeving. 
 

Vervaldag 1 februari 2021 
 

Terugbetalingsdatum  1 februari 2021 

Interest 6,00% (bruto) vaste interestvoet, jaarlijks betaalbaar vanaf 1 februari 
2017 tot en met 1 februari 2021. 
 

Bedrag van de terugbetaling op 
Vervaldag 

De Obligaties worden op de Vervaldag tegen 100 % van de Nominale 
waarde terugbetaald. 
 

Vervroegde Terugbetaling De Obligaties zijn onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar in geval 
van een Wanprestatie. De Emittent kan, mits  
 
(a) notificatie aan de Obligatiehouders niet minder dan 15 dagen en 

niet meer dan 30 dagen overeenkomstig voorwaarde 5 k. 
(Berichten aan de Obligatiehouders) volgens de in bijlage 
bijgevoegde template; en 
 

(b) notificatie aan de Agent niet minder dan 15 dagen voordat de 
notificatie vermeld in (a) gegeven wordt 
(welke kennisgevingen onherroepelijk zullen zijn en de datum 
voor de vervroegde terugbetaling zullen specificeren), de 
Obligaties, geheel (maar niet gedeeltelijk), vervroegd 
terugbetalen: 

(i) tijdens de eerste drie jaren na Uitgiftedatum aan 
103% van de Nominale waarde verhoogd met de 
pro rata verlopen interest; 

(ii) tijdens het vierde jaar na Uitgiftedatum aan 102% 
van de Nominale waarde verhoogd met de pro rata 
verlopen interest; 

(iii) tijdens het vijfde jaar na Uitgiftedatum aan 101% 
van de Nominale waarde verhoogd met de pro rata 
verlopen interest.  

 
Wanprestatie De volgende gebeurtenissen maken een Wanprestatie in hoofde van 

de Emittent uit: 
1. de uitvoering door de Emittent van de verbintenissen die hij 

krachtens onderhavige Obligatis heeft aangegaan, worden 
strijdig met de wet bevonden; 

2. een behoorlijk vastgestelde miskenning door de Emittent van zijn 
verbintenissen voortvloeiend uit de Obligatielening, die vijftien 
(15) kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling bij 
aangetekend schrijven aan de Emittent op haar maatschappelijke 
zetel niet door de Emittent geremedieerd is; 

3. de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding met het oog op de 
vereffening van de Emittent; 
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4. het faillissement van de Emittent of de aangifte van faillissement 
door de Emittent. 

Indien zich één van deze Wanprestaties voordoet en blijft 
voortbestaan, kan een Obligatie, door middel van een door de 
Obligatiehouder gegeven schriftelijk bericht per aangetekend 
schrijven aan de Emittent op haar maatschappelijke zetel 
onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar worden verklaard door de 
Obligatiehouder tegen de Nominale waarde samen met de tot op de 
datum van terugbetaling pro rata verlopen interest.  

Belastingstelsel Het toepasselijke fiscale stelsel is deze bepaald door het Belgisch 
recht. 
 

Toepasselijk recht De bepalingen in dit Informatiememorandum zowel als de Obligaties 
zijn onderhevig aan het Belgisch recht. 
 

Bevoegde rechtbank De rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn in het rechtsgebied waar 
de Emittent haar zetel heeft gevestigd, zijn exclusief bevoegd voor de 
eventuele geschillen, van welke waard ook, aangaande de 
interpretatie en/of uitvoering van dit Informatiememorandum en 
aangaande de Obligaties. 
 

Toelating tot 
 verhandeling 

Er wordt een verzoek ingediend teneinde toelating te verkrijgen tot 
verhandeling op Alternext Brussel.  
 

Betalings-modaliteiten: De betalings- en vereffeningsdatum is 1 februari 2021. Elke betaling 
met betrekking tot de Obligaties zal gedaan worden door 
overschrijving op een rekening in euro aangehouden door de 
begunstigde bij een bank in een stad of gemeente waar de banken 
toegang hebben tot het TARGET Systeem. 
 

Levering: De Obligaties worden geboekt op een rekening van de investeerder 
bij het Clearingsysteem of bij een Directe Deelnemer aan het 
Clearingsysteem en betalingen worden verricht op de rekening van 
de belegger bij een Directe Deelnemer aan het Clearingsysteem en 
overeenkomstig de reguleringen van het Clearingsysteem.  
 

Vertegenwoordiging van de 
Obligatiehouders  
 
 
 

De Obligatiehouders worden vertegenwoordigd in de algemene 
vergadering van Obligatiehouders. 
 
De Emittent verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat haar statuten 
op de volgende algemene vergadering en ten laatste op de volgende 
gewone algemene jaarvergadering aan te passen, teneinde in de 
statuten de bepalingen betreffende de algemene vergadering van 
Obligatiehouders (diens bevoegdheden, wijze en formaliteiten van 
de bijeenroeping, quorum en meerderheden, etc.) op te nemen. 
 
Op de beslissingen van de algemene vergadering van 
Obligatiehouders zijn de regels van het Wetboek van 
vennootschappen van toepassing. Dit betekent onder meer dat de 
algemene vergadering van Obligatiehouders voor de uitoefening van 
dit recht wordt samengeroepen zoals voorzien in het Wetboek van 
vennootschappen. Ook de regels met betrekking tot beraadslaging en 
beslissing (quorum, meerderheden, …) zijn deze zoals voorzien in het 
Wetboek van vennootschappen. 

Directe Deelnemer aan het 
Clearingsysteem 

Elke instelling erkend door het Belgische Ministerie van Financiën en 
die deelneemt aan het Clearingsysteem. Deelnemers aan het 
Clearingsysteem van de Nationale Bank van België NV/SA Banque 
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Nationale de Belgique omvatten de meeste Belgische banken en 
beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV als operator van het 
Euroclear systeem, Clearstream Banking société anonyme en banken 
die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie. 
 

Verkoopsbeperkingen: In alle territoriale entiteiten mogen de aanbieding, verkoop of 
overdracht van de Obligaties slechts plaatsvinden binnen de grenzen 
zoals bepaald door het toepasselijke recht. De verspreiding van het 
Informatiememorandum kan, in bepaalde rechtsgebieden, beperkt 
zijn door de wet. 
 
De Emittent verklaart geenszins dat dit Informatiememorandum 
wettelijk kan worden verspreid in rechtsgebieden buiten België of dat 
de Obligaties wettig aangeboden kunnen worden in 
overeenstemming met enige registratie- of andere vereisten in 
rechtsgebieden buiten België of op grond van enige vrijstelling die 
toegekend zou zijn onder die vereisten. De Emittent neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid op zich voor dergelijke verspreiding of 
dergelijk aanbod.  
 
Dit Informatiememorandum maakt geen aanbod tot verkoop uit, 
noch een uitnodiging om over te gaan tot een bod tot verkoop van of 
tot inschrijving op de Obligaties aan personen van een rechtsgebied 
waarin het onwettig is om een dergelijk aanbod of dergelijke 
uitnodiging te doen. Personen die in het bezit komen van dit 
Informatiememorandum of van Obligaties, moeten zich informeren 
over dergelijke beperkingen en deze naleven. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een Belgisch 
ingezetene is en die aan de Private Plaatsing wenst deel te nemen om 
er zich van te vergewissen dat de wetgeving in zijn of haar land van 
verblijf wordt nageleefd en dat alle andere formaliteiten die zouden 
zijn vereist, worden vervuld, met inbegrip van de betaling van alle 
kosten en heffingen. 
 

Waarborg De verbintenissen onder de Obligaties worden gewaarborgd door de 
inpandgeving door 45.102 van 45.102 Aandelen in de Emittent. 
Potentiële beleggers dienen zich er echter van te vergewissen dat de 
marktwaarde van de Aandelen van de Emittent, net zoals de 
marktwaarde van de Obligaties, in zeer belangrijke mate afhankelijk 
is van de financiële positie van de Emittent en de eventuele 
uitwinning van het pand in geval van een Wanprestatie geen garantie 
is op de nakoming van de verbintenissen van de Emittent onder de 
Obligaties. 
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4. Algemene informatie betreffende de Emittent 
 

4.1.   Identiteit 

 
THYLD NV werd opgericht op 20 augustus 2012 als consortium van THYS Bouwprojecten (via NW-Logistics bvba, 
de holding vennootschap van de heer Dirk Thys) (THYS Bouwprojecten) en ILD NV (ILD), waarbij de kennis van 
beide partijen versmolten werd. ILD was een traditionele projectontwikkelaar en THYS Bouwprojecten een 
traditionele bouwonderneming die sinds jaren bouwt voor zowel projectontwikkelaars als voor eigen promotie. 
 
De kruisbestuiving van zowel kennis als ervaring is uitgegroeid tot een succesverhaal. De Emittent is een 
grondbank waarin gronden, gebouwen en projecten ingekocht worden, met het oogpunt deze te 
(her)ontwikkelen. Thyld zal na ontwikkeling, meestal via een ‘recht van opstal’, de door haar georganiseerde 
ontwikkeling laten optrekken door een aannemer. De combinatie van de expertises tussen de partijen heeft als 
voordeel dat zij het ontwikkelingstraject volledig intern kunnen begeleiden: van aankoop, ontwikkeling, 
contractwerk over design, tekenwerk, bouwen (inclusief eigen afwerkingsconcept, klanten- begeleiding en 
verkoop). Naast de opzet om de projecten te ontwikkelen en vervolgens individueel gaan uit te ponden, kan ook 
gekozen worden om een ‘ontwikkeld dossier’ vervroegd in zijn geheel te koop aan te bieden in de markt. 
 
Nu, ongeveer 3 jaar na de oprichting van de Emittent, blijkt de samenwerking tussen groep Thys en ILD enerzijds 
en de inflow van dossiers door onder meer de toegevoegde waarde van het netwerk anderzijds, dermate 
succesvol te zijn dat de realisaties en mogelijkheden de oorspronkelijke opzet en verwachting ver overschrijden.  
Hierdoor werd zowel de structuur als het aandeelhouderschap van de vennootschap herschikt en de 
samenwerking werd geprofessionaliseerd: een aantal kleinere aandeelhouders werd uitgekocht en twee 
hoofdaandeelhouders/actieve vennoten en drie minderheidsaandelhouders/passieve vennoten zijn 
toegetreden. Via deze uitgifte kan Thyld haar groei verder bewerkstelligen. 
Daartoe werd een team gebouwd rond enerzijds de ondernemers Jan Verbrugge via ALIMA INVEST (managing 
partner SDM-Valorum) en Dirk Thys (via NW-Logistics) welke op hun beurt via een gezamenlijk vehicle Consilio 
Investments het hoofdaandeelhouderschap waarnemen in Thyld en anderzijds ILD als grootaandeelhouder en 
aanbieder van het projectteam. Daarbuiten wordt gezorgd voor de nodige ondersteuning qua coördinatie en 
financiële opvolging (onder meer door de inkoop van de expertise van SDM-Valorum).  
 
Projectontwikkeling en bouw van residentieel vastgoed is een beroep; THYLD heeft dit in haar genen en door 
haar uitzonderlijk goede relaties met banken en de markt is zij in staat om vandaag en in de toekomst het verschil 
te maken. 
 
 

4.2. Terugbetalingscapaciteiten & link onderliggend projecten 

 
De Emittent zal de opbrengsten van de Obligaties aanwenden voor de gebruikelijke bedrijfsvoering (d.i. 
hoofdzakelijk, maar niet beperkt tot het aankopen van onroerende goederen bestemd voor ontwikkeling om 
deze na ontwikkeling hetzij door te verkopen, hetzij de projecten onder eigen toezicht volledig te laten bouwen 
om vervolgens te verkopen) zowel in België als op de internationale markt. De opbrengsten kunnen eveneens 
worden aangewend om onrechtstreeks (bijv. d.m.v. “special purpose vehicles”) onroerende goederen en 
aanhorigheden te verwerven.  
 
De bestendiging of groei van de Emittent is niet onbelangrijk voor de Obligatiehouder. De betaling van de Interest 
wordt vanuit verschillende projecten gegenereerd. De verplichtingen, omschreven zoals in dit 
Informatiememorandum, zullen vervuld worden door de normale bedrijfsvoering.  
 
 

4.3.    Identificatie, structuur en organisatie van THYLD NV 

 
 
4.3.1. Statuut 

 
De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht voor onbepaalde duur. 
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4.3.2. Maatschappelijk doel 
 
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening 
van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt alle activiteiten 
welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op: 

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen 
en rechten zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende en omvattende; 

- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene 
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, 
de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; 

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de 
aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende 
goederen en rechten; 

- Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de 
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort; 

- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, 
toestellen; en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van 
gebouwen; 

- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle 
mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen ne het uitvoeren van 
alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan; 

- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling, van personeel, van ondersteunende diensten als 
receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting 
en uitrusting; 

- Het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de expertise, 
het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van alle softwareproducten en 
materiaal betreffende het domein van de informatica en van de kantoorinformatica en in het algemeen 
van het bewerken van de informatie alsmede alle andere activiteiten die er gewoonlijk mee gepaard 
gaan;  

- Dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van softwareoplossingen; consultancy in 
verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica infrastructuur; 

- Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren, onder om het even 
welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, haar roerende goederen in 
pand geven of haar onroerende goederen in hypotheek geven, in de meest ruime zin, alle handels- en 
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders 
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming. 

 
Verder heeft de vennootschap tot doel: 
 

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële 
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze 
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander 
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; 

2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard 
ook; 

3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking 
tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot verwezenlijking 
van haar doel alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of 
in samenwerking met deze laatsten. 

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire 
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die van aard zijn 
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. 
Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen 
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven 
of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 
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Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in 
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. 
Daartoe maag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en 
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of 
gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen 
bevorderen, zowel in België als in het buitenland. 
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of 
zelfs alleen bevorderlijk zijn. 
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, 
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. 
Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de 
meest uitgebreide zin. 

 
 
4.3.3. Maatschappelijk kapitaal en Aandelen 
 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 900.005 euro en is onderverdeeld in 45.102 aandelen zonder nominale 
waarde die elk 1/45.102ste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in 38.968 A-
Aandelen (zijnde aandelen met stemrecht) en 6.134 B-Aandelen (zijnde aandelen zonder stemrecht). 
 
 
4.3.4. Aandeelhoudersstructuur 
 
De aandeelhoudersstructuur is als volgt samengesteld: 
 

 A-Aandelen B-Aandelen 
ILD NV 12.989  
Consilio Investments BVBA 25.979  
Vido Projects BVBA  2.524 
JM Mespreuve  1.805 
Michel Vanhees  1.805 
Totaal 38.968 6.134 

 
 
4.3.5. Rechtszaken en arbitrages 
 
Er zijn geen hangende rechtszaken, noch arbitrages tegen de Emittent op datum van dit 
Informatiememorandum.   
 
 

4.4. Management van de Emittent 

 
Het management van de Emittent bestaat uit Dirk Thys (Via NW Logistics BVBA), Jan Verbrugge (via Alima Invest 
BVBA) en Frank Van haesendonck (via ILD Management NV). Het management krijgt fulltime ondersteuning van 
Frank Reekmans, Alexander Droogmans en Severine Delaet (hoofd analistenteam SDM-Valorum NV).  
 
4.4.1. Dirk Thys (via NW Logistics BVBA) 
 
Dirk Thys is bestuurder van de Emittent en tevens aandeelhouder van de volgende vennootschappen: 

- Thys Bouwprojecten voor 99,9% (www.thysbp.be);  
- NW-Logistics voor 99,9% (waar een participatie voor 25,9% in de Emittent uit voortvloeit (via Consilio 

Investments)); 
- Lopar voor 50% (www.4wings.be); 
- Van Wellen-Thys voor 50%; 
- Immo Thys voor 51%; 
- Gato nv voor 59,5%; 
- ILD nv voor 33,33%. 

http://www.thysbp.be/
http://www.4wings.be/
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4.4.2. Jan Verbrugge (via Alima Invest BVBA) 

Jan Verbrugge is voormalig commercieel directeur in de voedings- en tabaksnijverheid. Ondertussen heeft hij 
reeds 20 jaar ervaring in fusies en overnames en is hij Managing Partner van SDM Valorum nv, een koepel boven 
Corporate Finance bedrijven waarvan hijzelf twee van de drie bedrijven (zijnde SMD Corporate Finance Group 
en Corfinco bvba) heeft opgericht.  

4.4.3. Frank Van haesendonck – CEO (via ILD Management NV) 

Frank Van haesendonck behaalde een masterdiploma in Business Studies en is een gekwalificeerd makelaar. Hij 
begon zijn carrière bij Jones Lang Wootton (momenteel Jones Lang LaSalle) in Brussel, waar hij vijf jaar werkte. 
Van 1995 tot 2003 werkte hij voor Healy & Baker (momenteel Cushman & Wakefield) als hoofd van het Belgian 
Industrial Agency Department. In 2003 werd hij European Business Development Manager en aandeelhouder 
van een Belgische industriële projectontwikkelaar, gespecialiseerd in logistiek en productie-georiënteerde 
vastgoedprojecten met een sterke focus op Midden- en Oost-Europa. Vandaag is hij CEO en aandeelhouder van 
ILD. 

4.5. Redenen voor de aanbieding en bestemming van opbrengsten van de plaatsing 

De Emittent zal de opbrengsten aanwenden voor de gebruikelijke bedrijfsvoering (d.i. hoofdzakelijk, maar niet 
beperkt tot, het aankopen van onroerende goederen bestemd voor ontwikkeling om deze na ontwikkeling hetzij 
door te verkopen, hetzij de projecten onder eigen toezicht volledig te laten bouwen om vervolgens te verkopen) 
zowel in België als op de internationale markt. De opbrengsten kunnen eveneens worden aangewend om 
onrechtstreeks (bijv. d.m.v. “special purpose vehicles”) onroerende goederen en aanhorigheden te verwerven.  

De projecten die op datum van dit Informatiememorandum onder het toezicht van de Emittent vallen, zijn 
weergegeven in de terugbetalingsvooruitzichten. 

4.6. Overzicht van de huidige projecten in portefeuille 

Sectie 4.6 en 4.7 bevat confidentiële informatie met betrekking tot de projecten. Voor meer informatie 
omtrent onze projecten kan u terecht op onze website (onder sectie ‘Te Koop’) of bij de directie van WOW-
Projects.



4.7. Overzicht van de Projecten1 

       

 
 

  
     

  
  

   
     

 
 

    
     

   
      

  

  
        

       

Sectie 4.6 en 4.7 bevat confidentiële informatie met betrekking tot de projecten. Voor meer informatie omtrent onze projecten kan u terecht op onze website (onder sectie 
‘Te Koop’) of bij de directie van WOW-Projects.



4.8. Jaarcijfers van de Emittent 

2013 2014 
ACTIVA 
VASTE ACTIVA 1.458.799 1.780.091 
Materiële vaste activa 1.458.799 1.409.895 
Financiële vaste activa - 370.196

VLOTTENDE ACTIVA 2.400.146 1.722.084 
Vorderingen op meer dan één jaar - - 
Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.397.127 1.158.483 
Vorderingen op ten hoogste één jaar 3.019 399.349 
Geldbeleggingen  - - 
Liquide middelen - 164.252
Overlopende rekeningen - -
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3.858.945 3.502.175 

PASSIVA 
Eigen Vermogen 584.782 890.534 
Kapitaal 900.005 900.005 
Overgedragen winst (verlies) -315.223 -9.471
Schulden 3.274.163 2.611.641 
Schulden op meer dan één jaar 742.000 771.175 
Schulden op ten hoogste één jaar 2.514.374 1.824.381 
Overlopende rekeningen 17.789 16.085 
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3.858.945 3.502.175 

RESULTATENREKENING 
Bedrijfswinst (verlies) -264.222 394.535 
Financiële opbrengsten 157 123 
Financiële kosten 51.158 88.906 
Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting -315.223 305.752 
Winst (verlies) van het boekjaar -315.223 305.752 
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar -315.223 305.752 

RESTULTAATVERWERKING 
Te bestemmen winst (verlies) -315.223 -9.471
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar -315.223 305.752 
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar -315.223
Over te dragen winst (verlies) -315.223 -9.471

De cijfers van de onderneming zijn volatiel aangezien de projecten niet tussentijds geherwaardeerd worden. 
Teneinde de voortgang van de lopende projecten in te kunnen schatten werd in punt 4.7 van onderhavig 
informatiememorandum een overzicht weergegeven van de projecten door de tijd. 



4.9. Financieel plan 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 
BRUTO MARGE 0 300.000 725.000 845.000 1.350.000 3.410.300 500.000 7.130.300 
Huurinkomsten 295.157 295.157 295.157 185.900 0 0 0 1.071.371 

KOSTEN TOTAAL -788.324 -1.007.324 -1.007.324 -914.406 -698.460 -823.706 -206.656 -5.446.200

RESULTAAT -493.167 -412.167 12.833 116.494 651.540 2.586.594 293.344 2.755.471
VEN B -299.088 -299.008

NETTO RESULTAAT -493.167 -412.167 12.833 116.494 651.540 2.586.594 -5.744 2.456.383 
Eigen Vermogen 397.366 -14.801 -1.968 114.526 766.066 3.352.660 3.346.916 

Commerciële balans 
Eigen Vermogen 1.327.366 1.420.199 1.515.532 2.145.526 2.855.066 3.752.660 3.346.916 



4.10. Conservatief gebudgetteerde balans (enkel huidige projecten) 

4.10.1. Algemene opmerking 

Het betreft in casu een commerciële balans, die zal verschillen van de jaarrekening, aangezien in de commerciële balans tussentijds meerwaarden worden uitgedrukt, die in 

principe slechts bij de realisatie van een project zullen worden uitgedrukt of gerealiseerd. Het businessplan werd uitgewerkt over een periode van 5 jaar waarbij: 

2014 

De wijziging in de aandeelhoudersstructuur (en ook de financieringsstructuur naar aanleiding van bijvoorbeeld van onderhavige obligatielening) wordt gedreven vanuit de 

deal flow die de emittent (en het netwerk van de emittent) kunnen genereren. Dit houdt in dat in in functie van de verdere groei en uitbouw van de vennootschap, een lange 

termijn perspectief wordt beoogd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal kleinere aandeelhouders de opportuniteit werd geboden om uit te stappen. Het is dan ook in dit kader 

dat de oude en nieuwe structuur moet geplaatst worden. 

OLDCO: de cijfers van de balans en resultatenrekening werden overgenomen uit de genormaliseerde cijfers van dezelfde periode. Bovendien werd er rekening gehouden met 

de te betalen belasting, aan een belastingpercentage van 33,99% 

NEWCO: Opzet openingsbalans 

2015 en verder 

Gebudgetteerde businessplannen op basis van onderstaande uitgeschreven assumpties in het kader van de herstructurering van het aandeelhouderschap in 2015. 

4.10.2. Resultatenrekening 

Omzet De omzet wordt ingeschat op basis van de 5 geplande projecten. 
Andere bedrijfsopbrengsten Voor Ninove en Deurne is er nog een huuropbrengst tot respectievelijk 2017 en 2018 die opgenomen wordt. 

Aankopen handelsgoederen Worden ingeschat om de gepresenteerde marges te bekomen. 
Diensten en diverse goederen Er wordt 3 maal 8.000 euro voorzien per maand voor de 3 managers Daarnaast wordt er een vergoeding van 180 k euro voorzien voor 

de opvolging per jaar en een algemene kost van 24.000 euro per jaar. In 2015 wordt een kwart van deze vergoedingen voorzien. 
Afschrijvingen Cfr. afschrijvingen materieel vast actief. (kosten van Deurne en Ninove bijgevolg niet in de 60-rekening gezet, omdat deze hier reeds 

worden meegenomen).  

Financiële opbrengsten In 2020 wordt de marge op het project van Oudenaarde hier opgenomen, daar het een dividendopstroom betreft. 
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Financiële kosten Kosten van schulden vloeien voort uit budgettering financiering (zie ‘Passiva’). 

Belastingen Er wordt steeds uitgegaan van een belastingpercentage van 33.99%. 

4.10.3. Activa 

Materiële vaste activa Onder overige materiële vaste activa zitten het gebouw en de grond van Ninove en Deurne. Ninove (grond + gebouw) wordt 
lineair opgenomen vanaf 2018 en Deurne (grond + gebouw) vanaf 2019 aan een ritme van 30%-50% en 20%, conform de 
verkopen. De jaren voordien worden de gebouwen van Deurne en Ninove afgeschreven conform de jaren voordien. Hier wordt 
er rekening gehouden met tussentijdse commerciële meerwaarden op de gebouwen die in principe slechts op bij de realisatie 
van het project in de balans tot uitdrukking zullen worden gebracht of worden gerealiseerd. 

Financiële vaste activa Betreft de aandelen in het SPV (d.i. Scheldekop NV) met betrekking tot het project te Oudenaarde. De aankoop wordt voorzien 
volgens het weergegeven model. In 2020 wordt ervan uitgegaan dat de vennootschap geliquideerd wordt en dat de aandelen 
omgezet worden in cash. Hier wordt er rekening gehouden met tussentijdse commerciële meerwaarden op de gebouwen die 
in principe pas bij de realisatie van het project in de balans tot uitdrukking zullen worden gebracht of worden gerealiseerd 
(weliswaar op het niveau van Scheldekop NV). 

Voorraden en bestellingen in uitvoering Hier zitten het gebouw en de grond van Las Mañas (50%) en Opwijk. Opwijk (grond + gebouw) wordt lineair opgenomen vanaf 
2016 en Las Mañas (grond + gebouw) vanaf 2017 aan een ritme van 30%-50% en 20%, conform de verkopen. 

Handelsvorderingen Betreffen steeds de projectkosten die voorgefinancierd dienen te worden. Het betreft kosten die door de Emittent gedragen 
worden in de aanloop van een project. Dit zijn bevoorschottingen van kosten die initieel door de Emittent gedragen worden, 
maar vervolgens naar een aparte projectvennootschap of een andere entiteit overgedragen worden. Deze kosten/vorderingen 
worden bij uitvoering vereffend. 

4.10.4. Passiva 

EIGEN VERMOGEN 
- Geplaatst Kapitaal Waarden 2014 gebudgetteerd. 
- Herwaarderingsmeerwaarden Hier wordt er rekening gehouden met een commerciële meerwaarde op de gebouwen, zoals aanvaard werd door SDM 

Valorum.  
- Reserves Waarden 2014 gebudgetteerd. 
- Overgedragen resultaat Alle resultaten worden overgedragen. 

VOORZIENINGEN EN SCHULDEN 
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- Schulden op ten hoogste 1 jaar Gerelateerd aan ingaven financieringen en straight loans die nog aanwezig zijn bij de Emittent worden telkens per project
afgelost, naarmate de verkopen gerelateerd aan het desbetreffende project plaatsvinden. 

- Schulden t.o.v. belastingen Algemene veronderstelling dat er jaarlijks 3 voorafbetalingen gebeuren. 

4.10.5. Balans 

Thyld Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 
BALANS NA WINSTVERDELING 

ACTIVA 
31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 

VASTE ACTIVA 5.074.123 5.426.720 5.594.817 6.722.363 5.570.116 865.770 
- Oprichtingskosten - - - - - - 
- Immateriële vaste activa - - - - - - 
- Materiële vaste activa 3.944.301 3.810.577 3.946.853 4.404.078 3.251.832 865.770 
- Financiële vaste activa 1.129.821 1.619.142 2.017.963 2.318.284 2.318.284 - 

VLOTTENDE ACTIVA 6.908.145 6.542.381 5.375.690 4.541.392 5.383.271 4.430.737 
- Vorderingen op meer dan één jaar - - - - - - 
- Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.686.007 2.757.854 1.625.715 368.400 - - 
- Vorderingen op ten hoogste één jaar 587.500 537.500 750.000 2.000.000 - - 
- Geldbeleggingen - - - - - - 
- Liquide middelen 3.634.568 3.247.027 2.999.975 2.172.992 5.383.271 4.430.737 
- Overlopende rekeningen - - - - - - 

TOTAAL DER ACTIVA 11.982.267 11.972.100 11.340.507 11.263.755 10.953.386 5.296.507 

PASSIVA 
EIGEN VERMOGEN 1.327.367 1.420.200 1.515.533 2.145.527 2.855.066 3.752.661 

- Kapitaal 900.005 900.005 900.005 900.005 900.005 900.005 
- Uitgiftepremies - - - - - - 
- Herwaarderingsmeerwaarden 930.000 1.435.000 1.517.500 2.031.000 2.089.000 400.000 
- Reserves - - - - - - 
- Overgedragen winst/(-)verlies -502.638 -914.805 -901.972 -785.478 -133.939 2.452.656 
- Kapitaalsubsidies - - - - - - 

SCHULDEN 10.654.900 10.551.900 9.824.974 9.118.228 8.098.320 1.543.846 
Schulden op meer dan één jaar 6.889.400 6.889.400 6.309.728 6.020.000 1.020.000 1.020.000 

- Financiële schulden 6.889.400 6.889.400 6.309.728 6.020.000 1.020.000 1.020.000 
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 Achtergestelde leningen 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 
 Gewaarborgde obligaties 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 
 Leasingschulden - - - - - - 
 Kredietinstellingen 869.400 869.400 289.728 - - - 
 Overige leningen - - - - - - 

- Handelsschulden - - - - - - 
- Overige schulden - - - - - - 

Schulden op ten hoogste één jaar 3.765.500 3.662.500 3.515.246 3.098.228 7.078.320 523.846 
- Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar

vervallen
- - 579.672 289.728 5.000.000 - 

- Financiële schulden 3.765.500 3.662.500 2.935.574 2.808.500 2.078.320 449.074 
- Belastingen - - - - - 74.772
- Overige schulden - - - - - -

Overlopende rekeningen - - - - - -
TOTAAL DER PASSIVA 11.982.267 11.972.100 11.340.507 11.263.755 10.953.386 5.296.507 

RESULTATENREKENING 
Bedrijfsopbrengsten 431.114 1.052.529 2.057.743 2.366.034 3.117.259 3.046.044 

- Omzet 135.957 757.372 1.762.586 2.180.134 3.117.259 3.046.044 
- Andere bedrijfsopbrengsten 295.157 295.157 295.157 185.900 - - 

Bedrijfskosten -406.724 -968.947 -1.570.363 -1.805.590 -2.070.647 -1.909.062
- Handelsgoederen - 343.223 944.639 849.815 248.400 - 

 Inkopen 1.527.594 415.000 -187.500 -407.500 -120.000 - 
 Wijziging in voorraad -1.527.594 -71.777 1.132.139 1.257.315 368.400 - 

% verbruiksmarge 100,00% 67,39% 54,09% 64,08% 92,03% 100,00% 
- Diensten en diverse goederen 123.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 

% Brutomarge 71,47% 20,65% 30,18% 43,29% 76,25% 83,85% 
- Afschrijvingen 133.724 133.724 133.724 463.775 1.330.247 1.417.062 
- Andere bedrijfskosten 150.000 - - - - - 

Bedrijfswinst 24.390 83.582 487.380 560.443 1.046.612 1.136.982 
EBITDA 158.114 217.306 621.104 1.024.218 2.376.859 2.554.044 

- Financiële opbrengsten - - - - - 1.980.300
- Financiële Kosten -517.557 -495.749 -474.547 -443.950 -395.072 -231.600

Te bestemmen winst van het boekjaar -493.167 -412.167 12.833 116.494 651.540 2.586.594 
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4.11. Geprojecteerde balans (inclusief toekomstige projecten) 

4.11.1. Algemene opmerking 

Het betreft in casu een commerciële balans die zal verschillen van de jaarrekening, aangezien in de commerciële balans tussentijds meerwaarden worden uitgedrukt, die in 

principe slechts bij de realisatie van een project zullen worden uitgedrukt of gerealiseerd. In deze balans werd steeds de meer reële (markt)waarde van de vennootschap gaat 

bepalen. Deze zal steeds aantonen dat, in geval van een alarmbelprocedure, continuïteit zeker bevestigd zal worden. Het businessplan werd uitgewerkt over een periode van 

5 jaar waarbij: 

2014 

OLDCO: de cijfers van de balans en resultatenrekening werden overgenomen uit de genormaliseerde cijfers van dezelfde periode. Bovendien werd er rekening gehouden met 

de te betalen belasting, aan een belastingpercentage van 33,99% 

NEWCO: Opzet openingsbalans 

2015 en verder 

Gebudgetteerde businessplannen op basis van onderstaand uitgeschreven assumpties in het kader van de herstructurering van het aandeelhouderschap in 2015. 

4.11.2. Resultatenrekening 

Omzet De omzet wordt ingeschat op basis van de 5 geplande projecten. Daarnaast wordt er een omzet opgenomen voor de nieuwe projecten 
vanaf 2018 (eerste investering in 2016). 

Andere bedrijfsopbrengsten Voor Ninove en Deurne is er nog een huuropbrengst tot respectievelijk 2017 en 2018 dat opgenomen wordt. 

Aankopen handelsgoederen Worden ingeschat om de gepresenteerde marges te bekomen. 
Diensten en diverse goederen Er wordt 3 maal 8.000 euro voorzien per maand voor de 3 aandeelhouders. Daarnaast wordt er een vergoeding van 180 k euro voorzien 

voor de opvolging per jaar en een algemene kost van 24.000 euro per jaar. In 2015 wordt een kwart van deze vergoedingen voorzien. 
Afschrijvingen Cfr. Afschrijvingen materieel vast actief (kosten van Deurne en Ninove bijgevolg niet in de 60-rekening gezet, omdat deze hier reeds 

worden meegenomen). 

Financiële opbrengsten In 2020 wordt de marge op het project van Oudenaarde hier opgenomen, daar het een dividendopstroom betreft. 
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Financiële kosten Kosten van schulden vloeien voort uit budgettering financiering (zie ‘Passiva’). 

Belastingen Er wordt steeds uitgegaan van een belastingpercentage van 33.99%. 

4.11.3. Activa 

Materiële vaste activa Onder overige materiële vaste activa zitten het gebouw en de grond van Ninove en Deurne. Ninove (grond + gebouwd) wordt 
afgeschreven vanaf 2018 en Deurne (grond +  gebouw) vanaf 2019 aan een ritme van 30%-50% en 20%, conform de verkopen. 
Op de 27-rekening worden de nieuwe projecten toegevoegd zijnde 2.000.000 qua investering ieder jaar, startend in 2016. De 
jaren voordien worden de gebouwen van Deurne en Ninove afgeschreven conform het verleden. Hier wordt rekening gehouden 
met een commerciële meerwaarde op de gebouwen, die in principe pas bij de realisatie van het project in de balans tot 
uitdrukking zullen worden gebracht of worden gerealiseerd. 

Financiële vaste activa Betreft de Aandelen Oudenaarde. De aankoop wordt voorzien volgens het weergegeven model. In 2020 wordt ervan uitgegaan 
dat de vennootschap geliquideerd wordt en dat de aandelen omgezet worden in cash. Hier wordt er rekening gehouden met 
een commerciële meerwaarde op de gebouwen die in principe pas bij de realisatie van het project in de balans tot uitdrukking 
zullen worden gebracht of worden gerealiseerd (weliswaar op het niveau van Scheldekop NV). 

Voorraden en bestellingen in uitvoering Hier zitten het gebouw en de grond van Las Mañas (50%) en Opwijk. Opwijk (grond + gebouw) wordt afgeschreven vanaf 2016 
en Las Mañas (grond + gebouw) vanaf 2017 aan een ritme van 30%-50% en 20%, conform de verkopen. Hier wordt geen rekening 
gehouden met een commerciële meerwaarde op de gebouwen. 

Handelsvorderingen Betreffen steeds de projectkosten die voorgefinancierd dienen te worden. Het betreft kosten die door de Emittent gedragen 
worden in de aanloop van een project. Dit zijn bevoorschottingen van kosten die initieel door de Emittent gedragen worden, 
maar vervolgens naar een aparte projectvennootschap of een andere entiteit overgedragen worden. Deze kosten/vorderingen 
worden bij uitvoering vereffend. 

4.11.4. Passiva 

EIGEN VERMOGEN 
- Geplaatst Kapitaal Waarden 2014 gebudgetteerd. 
- Herwaarderingsmeerwaarden Hier wordt er rekening gehouden met een commerciële meerwaarde op de gebouwen, zoals aanvaard werd door de revisor. 
- Reserves Waarden 2014 gebudgetteerd. 
- Overgedragen resultaat Alle resultaten worden overgedragen. 

VOORZIENEINGEN EN SCHULDEN 
- Schulden op ten hoogste 1 jaar Gerelateerd aan ingaven financieringen en straight loans dewelke nog aanwezig zijn bij de Emittent worden telkens per project

afgelost, naarmate de verkopen gerelateerd aan het desbetreffende project plaatsvinden. 
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- Schulden t.o.v. belastingen Algemene veronderstelling dat er jaarlijks 3 voorafbetalingen gebeuren. 

4.11.5. Balans 

Thyld Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 
BALANS NA WINSTVERDELING 

ACTIVA 
31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 

VASTE ACTIVA 5.074.123 7.429.720 10.414.817 13.307.363 12.795.116 8.090.770 
- Oprichtingskosten - - - - - - 
- Immateriële vaste activa - - - - - - 
- Materiële vaste activa 3.944.301 5.810.577 8.396.853 10.989.078 10.476.832 8.090.770 
- Financiële vaste activa 1.129.821 1.619.142 2.017.963 2.318.284 2.318.284 - 

VLOTTENDE ACTIVA 6.908.145 5.900.381 4.049.690 3.569.947 5.189.767 5.252.002 
- Vorderingen op meer dan één jaar - - - - - - 
- Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.686.077 2.757.854 1.625.715 368.400 - - 
- Vorderingen op ten hoogste één jaar 587.500 1.037.500 1.250.000 2.500.000 500.000 500.000 
- Geldbeleggingen - - - - - - 
- Liquide middelen 3.634.568 2.105.027 1.173.975 701.547 4.689.767 4.752.002 
- Overlopende rekeningen - - - - - - 

TOTAAL DER ACTIVA 11.982.267 13.330.100 14.464.507 16.877.310 17.984.883 13.342.773 

PASSIVA 
EIGEN VERMOGEN 1.327.367 1.378.200 1.839.533 3.559.082 5.202.359 6.984.793 

- Kapitaal 900.005 900.005 900.005 900.005 900.005 900.005 
- Uitgiftepremies - - - - - - 
- Herwaarderingsmeerwaarden 930.000 1.435.000 1.967.500 3.216.000 3.514.000 1.825.000 
- Reserves - - - - - - 
- Overgedragen winst/(-)verlies -502.638 -956.805 -1.027.972 -556.923 788.354 4.259.788 
- Kapitaalsubsidies - - - - - - 

SCHULDEN 10.654.900 11.951.900 12.624.974 13.318.228 12.782.524 6.357.979 
Schulden op meer dan één jaar 6.889.400 8.289.400 9.109.728 9.201.500 4.201.500 4.201.500 

- Financiële schulden 6.889.400 8.289.400 9.109.728 9.201.500 4.201.500 4.201.500 
 Achtergestelde leningen 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 
 Gewaarborgde obligaties 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 
 Leasingschulden - - - - - - 



Private Plaatsing van Obligaties – Informatiememorandum 
Thyld nv 

Pagina 38 van 61 

 Kredietinstellingen 869.400 869.400 289.728 - - - 
 Overige leningen - 1.400.000 2.800.000 3.181.500 3.181.500 3.181.500 

- Handelsschulden - - - - - - 
- Overige schulden - - - - - - 

Schulden op ten hoogste één jaar 3.765.500 6.662.500 3.515.246 4.116.728 8.581.024 2.156.479 
- Schulden op meer dan één jaar die binnen

het jaar vervallen - - 579.672 1.308.228 6.400.000 1.400.000 
- Financiële schulden 3.765.500 3.662.500 2.935.574 2.808.500 2.078.320 449.074 
- Belastingen - - - - 102.704 307.405 
- Overige schulden - - - - - - 

Overlopende rekeningen - - - - - - 
TOTAAL DER PASSIVA 11.982.267 13.330.100 14.464.507 16.877.310 17.984.883 13.342.773 

RESULTATENREKENING 
Bedrijfsopbrengsten 431.114 1.052.529 2.057.743 3.416.034 5.917.259 6.546.044 

- Omzet 135.957 757.372 1.762.586 3.230.134 5.917.259 6.546.044 
- Andere bedrijfsopbrengsten 295.157 295.157 295.157 185.900 - - 

Bedrijfskosten -406.724 -968.947 -1.570.363 -2.405.590 -3.670.647 -3.909.062
- Handelsgoederen - 343.223 944.639 849.815 248.400 - 

 Inkopen 1.527.594 415.000 -187.500 -407.500 -120.000 - 
 Wijziging in voorraad -1.527.594 -71.777 1.132.139 1.257.315 368.400 - 

% verbruiksmarge 100,00% 67,37% 54,09% 75,12% 95,80% 100,00% 
- Diensten en diverse goederen 123.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 

% Brutomarge 71,47% 20,65% 30,18% 60,72% 87,49% 92,48% 
- Afschrijvingen 133.724 133.724 133.721 1.063.775 2.930.247 3.417.062 
- Andere bedrijfskosten 150.000 - - - - - 

Bedrijfswinst 
EBITDA 158.114 217.306 621.104 2.074.218 5.176.859 6.054.044 

- Financiële opbrengsten - - - - - 1.980.300
- Financiële Kosten -517.557 -537.749 -558.547 -539.395 -490.517 -327.045

Te bestemmen winst van het boekjaar -493.167 -454.167 -71.167 471.049 1.756.095 4.290.237 



5. De Obligaties: bepalingen en voorwaarden

5.1. Vorm, munteenheid en nominale waarde 

De Obligaties worden uitgegeven onder de vorm van gedematerialiseerde obligaties overeenkomstig artikel 468 
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en zijn niet fysiek leverbaar.  

De Obligaties zullen bij uitgifte uitsluitend worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening bij het 
clearingsysteem 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 Bank NV/SA (Euroclear) en Clearstream Banking, société anonyme, 
Luxembourg (Clearstream, Luxembourg) en via andere financiële tussenpersonen die op hun beurt de Obligaties 
aanhouden via Euroclear, Clearstream, Luxembourg of andere deelnemers aan het Clearingsysteem. De 
Obligaties zijn aanvaard voor clearing in het Clearingsysteem en zijn bijgevolg onderworpen aan de toepasselijke 
Belgische clearing regelgeving, met inbegrip van de 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 van tijd tot tijd (de wetten, koninklijke besluiten en reglementen, zoals gewijzigd, waarnaar in deze 
Voorwaarde wordt verwezen, vormen samen de Regels van het Clearingsysteem).  

Indien de Obligaties op eender welk ogenblik worden overgedragen aan een ander clearingsysteem dat niet of 
slechts gedeeltelijk wordt beheerd door de NBB, zullen de bepalingen hierboven mutatis mutandis van 
toepassing zijn op dergelijk ander clearingsysteem en de beheerder van dergelijk ander clearingsysteem, of op 
elk ander bijkomend clearingsysteem beheerder van dergelijk ander clearingsysteem (elk ander clearingsysteem, 
een Alternatief Clearingsysteem) en zullen alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar het “Clearingsysteem” 
geacht worden verwijzingen te zijn naar het Alternatief Clearingsysteem. 

Obligatiehouders kunnen al hun rechten uitoefenen, met inbegrip van hun stemrechten, rechten om verzoeken 
te maken of toestemmingen te verlenen en andere associatieve rechten (zoals bepaald in artikel 474 van het 
Wetboek van vennootschappen), na voorlegging van een attest, opgesteld door de NBB, Euroclear, Clearstream, 
Luxembourg of enige andere deelnemer aan het Clearingsysteem die toelating heeft in België om rekeningen 
van gedematerialiseerde effecten aan te houden, dat hun belang in de Obligaties weergeeft (of het belang van 
de financiële instelling via dewelke hun Obligaties gehouden worden bij de NBB, Euroclear, Clearstream, 
Luxembourg of dergelijke andere deelnemer aan het Clearingsysteem, in welk geval een attest opgesteld door 
die financiële instelling eveneens vereist zal zijn). 

De eigendom van de Obligaties wordt overgedragen via overschrijving van rekening op rekening. 

De Obligaties kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. 

De Obligaties hebben elk een nominale waarde van € 25.000,00 (de Nominale Waarde). 

5.2. Statuut van de Obligaties 

De Obligaties zijn rechtstreekse en onvoorwaardelijke verbintenissen van de Emittent. De Obligaties nemen 
onderling een gelijke rang (pari passu) zonder voorrang om redenen van uitgiftedatum of enige andere reden.  

De verbintenissen van de Emittent onder de Obligaties worden gewaarborgd via een inpandgeving in eerste rang 
door 45.102 van 45.102 Aandelen die zij aanhoudt in de Emittent, hetgeen een participatie vertegenwoordigt 
van 100% in de Emittent. Deze inpandgeving zal worden geformaliseerd in een pandovereenkomst  tussen de 
Emittent en de betrokken aandeelhouders, onder opschortende voorwaarde van de uitgifte van de Obligaties en 
de Emittent verbindt er zich toe deze inpandgeving onverwijld in te schrijven in het aandeelhoudersregister van 
de Emittent. 
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5.3.    Interest 

 
Elke Obligatie zal interest opbrengen vanaf (en met inbegrip van) de Uitgiftedatum ten belope van een jaarlijkse 
interestvoet van 6,00%, berekend op de Nominale waarde (de Interest) en dergelijk interestbedrag zal 
betaalbaar zijn jaarlijks na vervallen termijn op 1 februari van elk jaar (elk een Interest Betaaldatum) te beginnen 
met de Interest Betaaldatum die valt op 1 februari 2017. Wanneer interest moet worden berekend met 
betrekking tot enige periode die korter is dan een Interestperiode, zal die berekend worden op basis van (i) het 
aantal dagen in de relevante periode vanaf (en met inbegrip van) de eerste dag van zulke periode tot (maar 
uitgezonderd) de datum waarop de interest verschuldigd wordt gedeeld door (ii) het aantal dagen vanaf (en met 
inbegrip van) de voorgaande Interest Betaaldatum (of, bij afwezigheid daarvan, de Uitgiftedatum) tot (maar 
uitgezonderd) de eerstvolgende Interest Betaaldatum. De Obligaties zullen ophouden interest op te brengen 
vanaf (en met inbegrip van) de Vervaldag, tenzij de betaling van de hoofdsom onterecht werd ingehouden of 
geweigerd of indien een wanprestatie zich anderszins voordoet in verband met een betaling, in welk geval de 
interest zal blijven aangroeien aan een rente bepaald in deze voorwaarde (zowel voor als na enige gerechtelijke 
uitspraak) tot de dag waarop alle tot op die dag verschuldigde sommen met betrekking tot die Obligaties zijn 
betaald door de Emittent. 
 
Indien een Interest Betaaldatum geen TARGET Werkdag is, zal de Obligatiehouder geen recht hebben (i) op 
betaling tot de eerstvolgende TARGET Werkdag, noch (ii) op enige interest of ander bedrag met betrekking tot 
dergelijke uitgestelde betaling. Bij het berekenen van het interestbedrag betaalbaar onder de Obligaties, zal de 
Interest Betaaldatum in dergelijk geval worden behouden.  
 

5.4.    Vervaldag – Terugbetaling 

 
De Obligaties worden op de Vervaldag tegen 100 % van de Nominale waarde terugbetaald. Indien deze dag geen 
TARGET Werkdag is, zal de betaling de volgende TARGET Werkdag verschuldigd zijn. Dit uitstel geeft geen recht 
op bijkomende interest of enige andere betaling. 
 
 

5.5.    Betalingen 

 
i. Hoofdsom en Interest 
 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen zullen alle betalingen van 
hoofdsom en interest met betrekking tot de Obligaties gedaan worden via de Agent en het Clearingsysteem, 
overeenkomstig de Regels van het Clearingsysteem. De betaling aan het Clearingsysteem bevrijdt de Emittent 
van zijn betalingsverbintenissen krachtens de Obligaties met betrekking tot elk aldus betaalbaar bedrag. De 
Obligatiehouders kunnen voor zulke betaalde bedragen de Emittent niet aanspreken, maar dienen hiervoor het 
Clearingsysteem of desgevallend enige deelnemer aan het Clearingsysteem aan te spreken. 
 
ii. Betalingen onderworpen aan fiscale en andere toepasselijke wetgeving 
 
Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zijn in alle gevallen onderworpen aan alle toepasselijke fiscale 
en andere wetten en regelgevingen, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Paragraaf 8. 
 
 
iii. Fracties 
 
Bij het doen van betalingen aan de Obligatiehouders, zal, indien de relevante betaling geen bedrag is dat een 
veelvoud is van de kleinste eenheid van de euro, een dergelijke betaling naar beneden afgerond worden tot de 
dichtstbijzijnde euro. 
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5.6.    Bruto Actuarieel Rendement  

 
Het bruto rendement voor de inschrijvers op de Obligaties bedraagt 5,94% van de Nominale waarde. Dit 
rendement wordt berekend op basis van de Uitgifteprijs, de betaling van de interest tijdens de duur van de 
obligatielening en van het terugbetalingsbedrag op de Vervaldag. 
 
 

5.7.    Wanprestatie 

 
De volgende gebeurtenissen maken, elk afzonderlijk, een Wanprestatie in hoofde van de Emittent uit: 

 de uitvoering door de Emittent van de verbintenissen die hij krachtens onderhavige Obligatielening heeft 
aangegaan, worden strijdig met de wet bevonden; 
 

 een behoorlijk vastgestelde miskenning door de Emittent van zijn verbintenissen voortvloeiend uit de 
Obligaties, die – vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekend schrijven aan 
de Emittent op haar maatschappelijke zetel met kopie aan de Zekerheidsagent - niet door de Emittent 
geremedieerd is; 
 

 de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding met het oog op de vereffening van de Emittent; 
 

 het faillissement van de Emittent of de aangifte van faillissement door de Emittent. 
 
Indien één van deze Wanprestaties zich voordoet en blijft voortbestaan, kan een Obligatie, door middel van een 
door de Obligatiehouder gegeven schriftelijk bericht per aangetekend schrijven aan de Emittent op haar 
maatschappelijke zetel met kopie aan de LeadManager/Bookrunner op haar maatschappelijke zetel, alsook met 
kopie aan de Agent op dienst aangeduide adres en ter attentie van de Back Office – Financial Markets, 
onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar worden verklaard door de Obligatiehouder tegen de Nominale 
Waarde samen met de tot op de datum van terugbetaling pro rata verlopen interest. In geval van Wanprestatie 
van de Emittent, wordt aan de algemene vergadering van Obligatiehouders het recht toegekend om het pand op 
Aandelen uit te winnen.  
 
 

5.8.    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) vanaf de 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. 
 
 

5.9.    Rechten verbonden aan de Obligaties 

 
De Obligaties geven recht op alle rechten die het Wetboek van vennootschappen toekent aan de 
obligatiehouders van een vennootschap. 
 
In het bijzonder hebben de obligatiehouders het recht om alle algemene vergaderingen van de aandeelhouders 
van de Emittent bij te wonen en hebben zij het recht om alle documenten te ontvangen of in te kijken die aan 
hen moeten worden gegeven of bekendgemaakt krachtens het Wetboek van vennootschappen. Net zoals de 
aandeelhouders, beschikken de Obligatiehouders over een vraagrecht op de algemene vergadering van 
aandeelhouders. De Obligatiehouders die een algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen hebben 
enkel een raadgevende stem. 
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5.10. ISIN-code 

 
ISIN code: BE0002243120 
 
 

5.11. Berichten aan de Obligatiehouders 

 
Met de Obligatiehouders zal worden gecommuniceerd overeenkomstig de bepalingen zoals voorzien in het 
Wetboek van vennootschappen. Overeenkomstig artikel 570 van het Wetboek van vennootschappen bevat de 
oproeping voor de algemene vergadering van obligatiehouders de agenda en gebeurt deze door middel van een 
aankondiging die ten minste vijftien dagen voor de vergadering geplaatst wordt in het Belgisch Staatsblad en in 
een nationaal uitgegeven blad. Berichten aan de obligatiehouders zijn geldig indien deze verstuurd worden per 
aangetekend schrijven door of namens de Emittent aan het Clearingsysteem. Een dergelijke kennisgeving wordt 
geacht te zijn gegeven 7 (zeven) dagen na de ontvangst door het Clearingsysteem. 

 
 

5.12. Vertegenwoordiging 

 
De Obligatiehouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van de Obligatiehouders. De algemene 
vergadering van Obligatiehouders is bevoegd om in te stemmen met alle wijzigingen aan de voorwaarden van 
de Obligaties zoals voorzien in artikel 568 van het Wetboek van Vennootschappen, te beslissen over daden van 
bewaring in het gemeenschappelijk belang en, in voorkomend geval, één of meer gevolmachtigden aan te stellen 
die de door de vergadering genomen besluiten uitvoeren en de gezamenlijke Obligatiehouders 
vertegenwoordigen. De beslissingen zijn bindend voor alle Obligatiehouders, zelfs voor diegenen die afwezig of 
onbekwaam zijn of er niet mee instemmen. 
 
De vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur van de Emittent of de commissarissen. Zij 
moeten de vergaderingen bijeenroepen op vraag van Obligatiehouders die ten minste een vijfde van de in 
omloop zijnde Obligaties vertegenwoordigen (waarbij in de berekening eventueel door de Emittent ingekochte 
Obligaties niet in rekening worden genomen). 
 
De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda met de opgave van de te behandelen 
onderwerpen en de voorstellen tot besluit. Zij worden bekendgemaakt en/of bezorgd, al naargelang het geval, 
ten minste 15 kalenderdagen vóór de vergadering. 
 
Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen is onderworpen aan de deponering van een door de 
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de 
gedematerialiseerde obligaties tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaats 
aangegeven in de oproepingsbrief, ten minste drie en ten hoogste zes kalenderdagen vóór de datum van de 
vergadering. Op elke vergadering wordt een lijst van de aanwezigheden bijgehouden. 
 
De algemene vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur 
van de Emittent en bij verhindering door een andere bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan die geen 
Obligatiehouder mag zijn en kiest twee stemopnemers uit de aanwezige Obligatiehouders. 
 
Elke Obligatiehouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, 
al dan niet Obligatiehouder. De raad van bestuur van de Emittent kan de vorm van de volmachten bepalen. Elke 
Obligatie geeft recht op één stem. 
 
De vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezigen ten minste de helft van het 
bedrag van de in omloop zijnde Obligaties vertegenwoordigen. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is een 
nieuwe oproeping nodig en de tweede vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde Obligaties. 
 
De beslissingen worden genomen met ten minste drie vierde meerderheid van de aan de stemming 
deelnemende Obligaties. Een besluit genomen met een meerderheid van minder dan een derde van het bedrag 
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der in omloop zijnde Obligaties kan niet uitgevoerd worden dan na homologatie door het hof van beroep binnen 
wiens rechtsgebied de Emittent haar zetel heeft, een en ander overeenkomstig de bepalingen van artikel 574 
van het Wetboek van vennootschappen. 
 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de 
Obligatiehouders die dat vragen. Afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door een 
bestuurder van de Emittent. De rechten en verplichtingen van de Obligatiehouders zijn uitgebreider beschreven 
in de artikelen 568 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 
 
De Emittent verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat haar statuten worden aangepast teneinde in de Statuten 
de bepalingen betreffende de algemene vergadering van Obligatiehouders (diens bevoegdheden, wijze en 
formaliteiten van de bijeenroeping, quorum en meerderheden, etc.) op te nemen. Deze aanpassing veronderstelt 
een aanwezigheidsquorum van 50% en een drie vierde meerderheid. 
 

5.13. Overdraagbaarheid 

 
De Obligaties zijn vrij overdraagbaar. 
 
 

5.14. Wetgeving en bevoegde rechtbanken 

 
De Obligaties en aanbieding van de Obligaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  
 
De rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn binnen het rechtsgebied waar de Emittent haar zetel heeft, zijn 
exclusief bevoegd om alle geschillen te beslechten die zouden voortvloeien uit of verband houden met de 
Obligaties en alle buitencontractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties, 
en dienovereenkomstig dienen alle rechtsvorderingen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met 
de Obligaties en alle buitencontractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties 
uitsluitend voor deze rechtbanken te worden ingeleid. 
 
 

5.15. Vervroegde terugbetaling 

 
De Emittent kan, mits  
 
(a) notificatie aan de Obligatiehouders niet minder dan 15 dagen en niet meer dan 30 dagen overeenkomstig 

paragraaf 5.11 . (Berichten aan de Obligatiehouders) volgens de in bijlage bijgevoegde template;  
 
en 
 

(b) notificatie aan de Agent niet minder dan 15 dagen voordat de notificatie vermeld in (a) gegeven wordt 
(welke kennisgevingen onherroepelijk zullen zijn en de datum voor de vervroegde terugbetaling zullen 
specificeren), de Obligaties, geheel (maar niet gedeeltelijk), vervroegd terugbetalen: 
 

(iv) tijdens de eerste drie jaren na Uitgiftedatum aan 103% van de Nominale waarde verhoogd met 
de pro rata verlopen interest; 

(v) tijdens het vierde jaar na Uitgiftedatum aan 102% van de Nominale waarde verhoogd met de 
pro rata verlopen interest; 

(vi) tijdens het vijfde jaar na Uitgiftedatum aan 101% van de Nominale waarde verhoogd met de 
pro rata verlopen interest.  
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6. Risicofactoren verbonden aan de Emittent 
 
De Emittent meent dat de volgende factoren haar vermogen zouden kunnen aantasten om haar verbintenissen 
met betrekking tot de Obligaties na te komen. De meeste van deze factoren zijn omstandigheden die zich wel of 
niet zouden kunnen voordoen en de Emittent bevindt zich niet in een positie om een uitspraak te doen over de 
waarschijnlijkheid dat dergelijke omstandigheden zich zouden kunnen voordoen. 
 
Daarenboven worden hieronder ook factoren beschreven die belangrijk zijn om het aan de Obligaties verbonden 
marktrisico te beoordelen. De Emittent meent dat de hieronder beschreven factoren de voornaamste risico's 
vertegenwoordigen die verbonden zijn aan een belegging in de Obligaties, maar het onvermogen van de Emittent 
om interest, kapitaal of andere bedragen op of in verband met de Obligaties te betalen kan het gevolg zijn van 
andere risico’s of onzekerheden die op datum van dit Informatiememorandum nog onbekend zijn, of waarvan 
hun voorkomen of hun eventuele effecten op de datum van dit Informatiememorandum als onbelangrijk of 
onwaarschijnlijk worden ingeschat. De Emittent garandeert aldus niet dat de onderstaande verklaringen met 
betrekking tot de aan de Obligaties verbonden risico’s volledig zijn. De volgorde waarin de risico's zijn opgesomd, 
is geen indicatie van de waarschijnlijkheid dat zij zich zouden voordoen of van de omvang van hun gevolgen.  
 
Potentiële investeerders dienen ook de gedetailleerde informatie te lezen die elders in dit 
Informatiememorandum vermeld is. Zij dienen tot hun eigen besluiten te komen voor zij een beslissing nemen 
om te beleggen in de Obligaties en moeten hun eigen professionele raadgevers raadplegen indien zij dit nodig 
achten. In geval van het verwezenlijken van één of meer van de risicofactoren, loopt de investeerder het risico 
om de bedragen waarop de investeerder recht zou hebben, niet of niet geheel terug te krijgen en aldus het 
geïnvesteerde kapitaal te verliezen. 
 
 

6.1. Concurrentie 

 
De Emittent is actief in een competitieve markt. Risico's verbonden aan concurrentie (zoals de mogelijkheid dat 
de concurrenten zich beter positioneren in de markt) kunnen eventueel een invloed hebben op de winstmarges, 
die het nettoresultaat en de kasstroom uit bedrijfsactiviteit kunnen beïnvloeden. De inspanningen om 
competitief te blijven en het marktaandeel te behouden of te verhogen tegenover de concurrenten kunnen het 
nettoresultaat en de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en zijn geen garantie voor een toename van 
de omzet. 
 
 

6.2.    Economisch en conjunctureel risico 

 
Wijzigingen in algemene, globale of regionale economische omstandigheden of economische omstandigheden 
in projecten waarde Emittent actief is, kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de bedrijfsresultaten van de 
Emittent. Verslechterende economische omstandigheden kunnen onder meer leiden tot vertraging in verkoop 
alsook tot minder gunstige financieringsvoorwaarden.  
 
 

6.3.    Politieke en regelgevende risico’s 

 
De Emittent streeft ernaar om steeds binnen het wettelijk kader op te treden. Bijkomende of wijzigende 
wetgeving, inclusief fiscale wetgeving, zou ertoe kunnen leiden dat de Emittent of haar belangrijkste activa, 
beperkt wordt in haar groei en/of uitbating of geconfronteerd wordt met bijkomende investeringen of kosten. 
 
 

6.4.    Natuurrampen 

 
Een of meer natuurrampen of geopolitieke gebeurtenissen zoals overstromingen, aardbevingen en of andere 
natuurverschijnselen die de roerende en/of onroerende goederen van de Emittent zouden kunnen beschadigen, 
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zouden de activiteiten en financiële resultaten en vooruitzichten van de Emittent en/of haar belangrijkste activa 
negatief kunnen beïnvloeden. 
 
 

6.5.    Milieuaansprakelijkheid en vastgoedrisico’s 

 
De activiteiten en het vastgoed van de Emittent zijn onderworpen aan verschillende wetten en regelgeving 
betreffende de bescherming van het milieu, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de regelgeving inzake 
bodem-, water- en luchtkwaliteit, controles van gevaarlijke of giftige stoffen en richtlijnen betreffende 
gezondheid en veiligheid. Dergelijke wetten en regelgeving kunnen de Emittent (of in voorkomend geval, haar 
huurders) er eveneens toe verplichten bepaalde vergunningen of licenties te hebben om haar of hun activiteiten 
uit te oefenen, die ze mogelijk niet tijdig of helemaal niet kunnen bekomen. De Emittent kan verplicht zijn om te 
betalen voor saneringskosten en voor nazorgkosten voor eventueel verontreinigde eigendommen die ze 
momenteel bezit of in het verleden in haar bezit heeft gehad. Als vastgoedeigenaar kan de Emittent ook 
onderhevig zijn aan boetes of andere straffen voor eventuele tekortkomingen inzake naleving van de 
milieuwetgeving en kan ze aansprakelijk zijn voor herstelkosten. Bovendien kan verontreinigd vastgoed 
waardedalingen ervaren. Hoewel de Emittent met betrekking tot de verwervingen van vastgoed in de meeste 
gevallen waarborgen of vrijwaringsverbintenissen verkrijgt die haar in zekere mate bescherming bieden met 
betrekking tot de milieuaansprakelijkheid, is het mogelijk dat de Emittent niet in staat is om met succes een 
vordering in te stellen onder dergelijke waarborgen en vrijwaringsverbintenissen en is het mogelijk dat dergelijke 
waarborgen en vrijwaringsverbintenissen geen afdoende bescherming bieden. 
 
Vastgoedprojecten die voor eigen rekening van de Emittent worden ontwikkeld: de Emittent laat zich van tijd tot 
tijd in met ontwikkelingsprojecten die specifieke risico’s kunnen inhouden, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de solvabiliteit van aannemers, het vermogen om de vereiste vergunningen en licenties te bekomen en het 
beheer van de werkzaamheden. Elk van deze risico’s zou kunnen leiden tot: (i) grote vertragingen die aanleiding 
kunnen geven tot het verlies van potentiële inkomsten; (ii) het aanzienlijk overschrijden van de 
investeringsbudgetten; en/of (ii) het niet behalen van de vooropgestelde (hogere) rendementen van de 
ontwikkelingen. 
 
 

6.6.    Financieel risicobeheer 

 
Bij de uitoefening van haar bedrijfsactiviteit wordt de Emittent dagdagelijks blootgesteld aan een aantal 
financiële risico’s die een aanzienlijke negatieve impact kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten, 
financiële toestand en vooruitzichten: 

 interestrisico met betrekking tot kredieten met variabele rente: schommelingen in rentevoeten kunnen 
leiden tot gevoelige stijgingen van de rentebetalingen op de schuld van de Emittent;  

 kredietrisico: wijzigingen in de kredietkwaliteit en de insolventie van de financiële partners van de 

Emittent, kunnen de Emittent blootstellen aan de wanprestatie van één van haar financiële 

tegenpartijen. In dit kader kan de Emittent (i) een verlies van deposito’s lijden en/of (ii) onderworpen 

zijn aan de opzegging van bestaande kredietfaciliteiten of aan de kosten verbonden aan het 

herstructureren van de kredietfaciliteiten wanneer deze worden overgenomen door andere financiële 

instellingen en aan een risico op hogere lasten voor nieuwe kredietafspraken. 

 liquiditeitsrisico: het succes van de activiteiten van de Emittent hangt in hoge mate af van haar 

vermogen om financiële middelen op te halen, in de vorm van vreemd vermogen of eigen vermogen, 

teneinde in staat te zijn haar aanhoudende activiteiten en investeringen te financieren. Er kunnen zich 

uiteenlopende ongunstige scenario’s (zoals verstoringen van de internationale financiële schuld- en 

aandelenkapitaalmarkten, een vermindering van de kredietverleningscapaciteiten van banken, een 

verslechtering van de kredietwaardigheid van de Emittent) ontwikkelen die elk op hun beurt zouden 

kunnen leiden tot het niet-beschikbaar zijn van financiering of een tekort aan financieringsopties. Elk 

van deze gebeurtenissen zou ertoe kunnen leiden dat de Emittent problemen ervaart om onder haar 

bestaande of nieuwe kredietfaciliteiten toegang te krijgen tot financiering. Als gevolg hiervan is het 

mogelijk dat de Emittent (i) niet in staat is haar financiële verplichtingen na te komen, met inbegrip van 

interestbetalingen, terugbetalingen van leningen of obligaties, operationele uitgaven of 
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ontwikkelingskosten, wanneer deze opeisbaar worden, of (ii) om fondsen te vervangen die nodig zijn 

om haar activiteiten te financieren en/of toegang te krijgen tot de liquide middelen die ze nodig heeft. 

Daarnaast zouden deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een hogere kostprijs van de schuld, wat een 

nadelige impact kan hebben op de kasstromen en de financiële toestand van de Emittent. 

 
Voor het beheer van deze financiële risico's kan gebruik gemaakt worden van afgeleide financiële producten die 
worden afgesloten met derde partijen. Het gebruik van deze afgeleide financiële producten is onderworpen aan 
strikte interne procedures en controles. Het is de politiek van de Emittent om het gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden niet toe te laten. De Emittent maakt op datum van dit 
Informatiememorandum geen gebruik van afgeleide financiële producten.  
 
 

6.7. Insolvabiliteit en faillissement van de Emittent 

 
De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en is onderworpen aan de Belgische wetgeving 
inzake insolvabiliteit. Er is geen enkele juridische zekerheid dat de Emittent niet insolvabel of failliet zal worden 
verklaard.  
 
 

6.8. Risico verbonden aan de regelgeving en administratieve procedures 

 
Zoals reeds vermeld, is de Emittent onderworpen aan de allerlei regelgeving (zowel Belgische als Europese) en is 
de Emittent betrokken bij administratieve procedures. Enige wijziging in toepasselijke regelgeving of enige 
wijziging in de wijze waarop dergelijke regelgeving door administratieve overheden wordt toegepast kan een 
aanzienlijke negatieve impact hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten 
van de Emittent.  
 
De Emittent kan worden blootgesteld aan onteigening door openbare en/of administratieve autoriteiten. In dit 
geval is het mogelijk dat de vergoeding gevoelig onder de huidige waarde van de activa ligt, wat leidt tot een 
verlies op het geïnvesteerde kapitaal. 
 
 

6.9. Juridische risico’s 

 
In de normale loop van haar bedrijfsactiviteiten zou de Emittent betrokken kunnen worden bij gerechtelijke 
procedures (bijvoorbeeld met betrekking tot contractuele verplichtingen, aansprakelijkheden van de werkgever, 
strafrechtelijke kwesties, bouwvergunningen, enz.) en is zij onderworpen aan fiscale en administratieve 
controles. Secundaire risico’s omvatten reputatieschade met betrekking tot het imago, de ethische principes en 
de modus operandi van de onderneming. 
 
Naar best weten van de Emittent, is de Emittent op datum van dit Informatiememorandum niet betrokken of is 
ze geen partij bij enige overheids-, gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedure die een aanzienlijke nadelige 
impact kunnen hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten, de rentabiliteit, de financiële toestand en de 
vooruitzichten van de Emittent. 
 
 

6.10. Overeenkomsten met derde partijen 

 
Sommige projecten worden ontwikkeld met behulp van derde partijen, waarvan de samenwerking wordt 
geïnstitutionaliseerd in een “special purpose vehicle”. Hoewel dergelijke samenwerking meestal wordt 
geformaliseerd in een (aandeelhouders)overeenkomst, bestaat de kans dergelijke partners (i) niet steeds hun 
verbintenissen in het kader van dergelijke overeenkomsten zullen of kunnen nakomen of (ii) andere strategische 
beslissingen nemen dan waarvan in dit Informatiememorandum wordt uitgegaan, wat in beide gevallen een 
aanzienlijk negatief effect kan hebben op de haalbaarheid of op de winstprognose van dergelijk project en aldus 
op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van de Emittent. 
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6.11. Boekhoudkundig eigen vermogen 

 
Gelet op de voorgenomen activiteiten waarbij het resultaat in beginsel pas bij realisatie boekhoudkundig tot 
uiting wordt gebracht, kan de Emittent worden geconfronteerd met een aanzienlijk verlies van haar eigen 
vermogen dat invoorkomend geval negatief kan worden. In dat geval dient te algemene vergadering van de 
Emittent zich uit te spreken over herstelmaatregelen met het oog op de continuïteit van de Emittent, dan wel 
over de ontbinding van de Emittent. In geval van een negatief eigen vermogen kan elke belanghebbende in 
rechte vorderen dat de Emittent wordt ontbonden. 
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7. Risicofactoren verbonden aan de Obligaties 
 

7.1.    Liquiditeit van de Obligaties 

 
Voor de Obligaties is toelating op de handel op Alternext in Brussel aangevraagd. De notering van de Obligaties 
wordt begeleid door Merit Capital nv in haar hoedanigheid als Listing Sponsor. 
 
Alternext Brussel is een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) in de zin van artikel 2, 4° van de Belgische wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, welke opereert onder 
de vlag van Euronext Brussels. Alternext is een niet gereglementeerde markt in de zin van die wet. Met de 
notering beoogde de Emittent de verhandelbaarheid (en daarmee: liquiditeit) van de Obligaties te vergroten. 
 
Er kan geen zekerheid worden gegeven dat er een actieve markt voor de Obligaties zal ontstaan. De markt van 
de Obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn. De Obligaties kunnen worden overgedragen aan een andere 
persoon mits inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels en de regels van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 
De verkoop van Obligaties kan leiden tot een minwaarde ten opzichte van de Nominale waarde van de Obligaties 
daar zij zullen moeten worden verkocht aan de op dat ogenblik geldende marktprijs. De marktprijs op het 
moment van overdracht kan lager zijn dan de Nominale waarde van de Obligaties ten gevolge van de illiquiditeit 
van de Obligaties, externe marktinvloeden (zoals veranderingen in de rentevoeten of volatiliteit van gelijkaardige 
effecten op de markt) of ten gevolge van een wijziging in de situatie van de Emittent. 
 
 

7.2.    Renteschommelingen 

 
Een belegging in de Obligaties omvat het risico dat latere veranderingen in de marktrentevoeten een negatieve 
impact kunnen hebben op de waarde van de Obligaties. Hoe verder de Vervaldag van de Obligaties, hoe meer ze 
zijn blootgesteld aan schommelingen van marktrentevoeten. 
 
 

7.3.    Marktwaarde van de Obligaties 

 
De waarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent, 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 Obligaties hebben geen kredietrating en de Emittent is op dit ogenblik niet van plan om op een latere datum 
een kredietrating voor de Obligaties aan te vragen. Dit kan een impact hebben op de handelsprijs van de 
Obligaties. De prijs waaraan een investeerder zijn Obligaties zal kunnen verkopen voor de Vervaldag, kan lager 
zijn of in voorkomend geval, gevoelig lager zijn dan de door deze investeerder betaalde Uitgifteprijs of 
aankoopprijs. 
 
 

7.4. Terugbetalingsrisico 

 
Het zou kunnen dat de Emittent niet in staat zal zijn om de Obligaties terug te betalen op hun Vervaldag. Het zou 
ook kunnen dat de Emittent alle of een deel van de Obligaties moet terugbetalen in het geval van een 
Wanprestatie. Als de Obligatiehouders aan de Emittent zouden vragen om hun Obligaties terug te betalen ten 
gevolge van een Wanprestatie, is het niet zeker of de Emittent in staat zal zijn om het vereiste bedrag volledig te 
betalen. Het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand 
en kredietwaardigheid van de Emittent op het ogenblik van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt 
bij wet, door de voorwaarden van haar schulden en door de overeenkomsten die zij is aangegaan op of voor die 
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datum, die haar bestaande of toekomstige schulden kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. Als de Emittent er 
niet in zou slagen om de Obligaties terug te betalen kan dit resulteren in een wanprestatie onder de voorwaarden 
van andere uitstaande schulden. 
 
 

7.5.    Vervroegde terugbetaling 

 
De Obligatiehouders kunnen de terugbetaling van de Obligaties vóór hun Vervaldag niet opeisen behoudens in 
geval van Wanprestatie. 
 
De Emittent heeft op elk ogenblik het recht om de Obligaties terug te betalen overeenkomstig de voorwaarden. 
Obligatiehouders moeten er zich van bewust zijn dat in dit geval de Obligaties zullen worden terugbetaald 
overeenkomsten de modaliteiten bepaald in paragraaf 5.16. 
 
In beide gevallen kan er geen zekerheid worden geboden dat de Obligatiehouders de op dat ogenblijk ontvangen 
bedragen kunnen herinvesteren aan een rendement vergelijkbaar met dat van de Obligaties. 
 
 

7.6.    Bijkomende schulden 

 
Het staat de Emittent vrij om in de toekomst bijkomende schulden aan te gaan, die de mogelijkheid van de 
Emittent om aan zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties te voldoen, kunnen aantasten (met inbegrip 
van de mogelijkheid voor de Emittent om de Obligaties terug te betalen) en zo de waarde en/of 
verhandelingsprijs van de Obligaties negatief kunnen beïnvloeden. Het bedrag van bijkomende schulden die de 
Emittent kan aangaan is niet beperkt.  
 
 

7.7.    Obligaties met Waarborg  

 
Zoals in de bepalingen en de voorwaarden van de Obligaties aangegeven, zullen de verbintenissen van de 
Emittent onder de Obligaties gewaarborgd zijn door middel van een inpandgeving door 45.102 van 45.102 
Aandelen in de Emittent (die 100% van het maatschappelijk kapitaal van de Emittent vertegenwoordigen). 
Dergelijke inpandgeving biedt echter geen volledige waarborg voor (terug)betaling van de hoofdsom en 
interesten van de Obligaties, te meer aangezien het de aandelen van de Emittent zijn die in pand zullen worden 
gegeven en de marktwaarde van dergelijke Aandelen, evenals de marktwaarde van de Obligaties, in zeer grote 
mate afhankelijk is van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de Emittent. In geval van een Wanprestatie 
bestaat bijgevolg een zeer reëel risico dat beleggers bij de uitwinning van dergelijk pand de initiële belegging 
meer de interesten niet volledig zullen kunnen recupereren. 

 
 

7.8.    Belgische insolventiewetgeving 

 
De Emittent is opgericht en heeft haar maatschappelijke zetel in België. Bijgevolg is de Emittent momenteel 
onderworpen aan de Belgische faillissements- en insolventiewetgeving. De toepassing van deze wetgeving kan 
een negatieve impact hebben op de vorderingen van de Obligatiehouders, bijvoorbeeld door een schorsing van 
betalingen of van uitvoeringsmaatregelen of een bevel tot slechts gedeeltelijke terugbetaling van de Obligaties. 
 

7.9.    Vertegenwoordiging van Obligatiehouders 

 
De voorwaarden van de Obligaties en het Wetboek van vennootschappen bevatten bepalingen met betrekking 
tot algemene vergaderingen van Obligatiehouders met het oog op het bespreken van en beslissen over, 
aangelegenheden die hen in algemene zin aanbelangen. Deze bepalingen laten toe om vastgestelde 
meerderheden alle Obligatiehouders te doen verbinden, 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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7.10. Positie van de kredietmarkt 

 
Potentiële investeerders moeten zich bewust zijn van de turbulenties op de wereldwijde kredietmarkten die 
geleid hebben tot een algemeen tekort aan 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. 
 
 

7.11. Wijziging van de wetgeving 

 
De bepalingen en voorwaarden van de Obligaties zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving die op de datum 
van dit Informatiememorandum van kracht is. Er kan geen enkele waarborg worden gegeven over de impact van 
enige mogelijke gerechtelijke uitspraak of een verandering in de wetgeving van België, de officiële toepassing, 
interpretatie of administratieve praktijk na de datum van dit Informatiememorandum. 
 
 

7.12. Relatie met de Emittent 

 
De Emittent zal alle kennisgevingen en betalingen die aan de Obligatiehouders moeten gedaan worden, doen in 
overeenstemming met de voorwaarden van de Obligaties. 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. 
 
 

7.13. Europese richtlijn over het spaarwezen 

 
Onder Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van rentebetaling (de 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 zijn Luxemburg en Oostenrijk, gedurende, een overgangsperiode, ertoe 
gehouden (tenzij zij tijdens deze periode anders verkiezen) 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. 
 
Indien een betaling zou worden verricht of geïnd via een Lidstaat 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 
Domiciliërings- en Betaalagent verplicht om bijkomende bedragen te betalen ten aanzien van enige Obligatie ten 
gevolge van de toepassing van zulke bronheffing. 
 
Op 10 november 2015 heeft de Raad van de Europese Unie een Richtlijn aangenomen (Richtlijn EU 2015/2060, 
Pb.L. 18 november, afl. 301) die de Spaarrichtlijn intrekt vanaf 1 januari 2017 voor wat betreft Oostenrijk en 
vanaf 1 januari 2016 voor wat betreft alle andere Lidstaten (onderworpen aan de huidige voorwaarden om aan 
administratieve vereisten te voldoen zoals het rapporteren en uitwisselen van informatie met betrekking tot 
bronheffingen op betalingen gedaan vóór voornoemde data). Dit teneinde een overlapping te vermijden tussen 
de Spaarrichtlijn en het nieuwe automatische uitwisselingsregime dat dient te worden geïmplementeerd onder 
Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de Administratieve Samenwerking op gebied van de belastingen 
(zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/107/EU van de Raad). Het nieuwe uitwisselingsregime onder Richtlijn 
2011/16/EU (zoals gewijzigd) is in overeenstemming met de Global Standard uitgebracht door de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in juli 2014. Het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/16/EU 
(zoals gewijzigd) is in het algemeen ruimer dan de Spaarrichtlijn, hoewel het geen bronheffing oplegt. 
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7.14. Belgische bronbelasting 

 
Indien de Emittent of enige andere persoon verplicht zijn om een bronheffing in te houden voor, of voor rekening 
van, enige huidige of toekomstige belastingen, verbintenissen of lasten van gelijk welke aard in verband met de 
Obligaties, zullen de Emittent of dergelijke andere persoon deze betalingen uitvoeren nadat deze bronheffing zal 
zijn ingehouden en zullen zij aan de bevoegde autoriteiten het bedrag meedelen dat aan de bron werd 
ingehouden. 
 
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 waarin de 
koper of de verkoper van de Obligaties gevestigd is 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 waarin de koper of de verkoper van de Obligaties gevestigd is of andere rechtsgebieden.  
 
Potentiële kopers worden geadviseerd om niet te vertrouwen op de fiscale samenvatting in dit 
Informatiememorandum, maar om advies te vragen van een belastingadviseur met betrekking tot hun 
individuele fiscale verplichtingen inzake de verwerving, verkoop en terugbetaling van de Obligaties. Enkel deze 
adviseurs zijn in staat om naar behoren de specifieke situatie van de potentiële investeerder te overwegen. Deze 
beleggingsoverweging moet worden gelezen in samenhang met de afdelingen in dit Informatiememorandum die 
handelen over belasting. Dergelijke belastingen of andere documentaire lasten zouden eveneens kunnen 
verschuldigd zijn bij een eventuele verplaatsing van de zetel van de Emittent. 
 
 

7.15. Wisselkoersrisico’s 

 
De Emittent zal kapitaal en interest op de Obligaties betalen in euro. Dit brengt bepaalde risico's met zich mee 
die betrekking hebben op het omzetten van munteenheden indien de financiële activiteiten van een belegger 
hoofdzakelijk gebeuren in een andere munt of munteenheid (de Munt van de Belegger) dan de euro. Dit omvat 
het risico dat de wisselkoersen aanzienlijk kunnen veranderen (met inbegrip van veranderingen door devaluatie 
van de euro of herwaardering van de Munt van de Belegger) en het risico dat autoriteiten met bevoegdheid over 
de Munt van de Belegger wisselkoerscontroles kunnen opleggen of aanpassen. Een opwaardering in de waarde 
van de Munt van de Belegger ten opzichte van de euro zou (1) het in de Munt van de Belegger equivalent 
rendement op de Obligaties verminderen, (2) de in de Munt van de Belegger equivalente waarde van de 
hoofdsom van de Obligaties verminderen, en (3) de in de Munt 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 investeerders minder dan verwacht of zelfs helemaal geen interest of hoofdsom ontvangen. 
 
 

7.16. De overdracht van de Obligaties, enige betalingen gedaan in het verband met de Obligaties en alle 
communicatie met de Emittent verloopt via het Clearingsysteem 

 
De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van gedematerialiseerde Obligaties in de zin van het Wetboek 
van vennootschappen, en zijn niet fysiek leverbaar. De Obligaties zullen 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 heeft op effecten zoals 
de Obligaties. Tot de deelnemers aan het Clearingsysteem behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, 
Clearstream, Luxembourg en Euroclear. 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. 



 

Private Plaatsing van Obligaties – Informatiememorandum 
Thyld nv 

Pagina 52 van 61 

 
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 vertrouwen op de procedures van het Clearingsysteem om betalingen te ontvangen 
onder de Obligaties. De Emittent kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de 
afwikkeling van transacties, de archieven of de betalingen gedaan in verband met de Obligaties binnen het 
Clearingsysteem, noch voor enige communicatie met de Emittent die verloopt via het Clearingsysteem. 
 
 

7.17. 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 bepalingen en voorwaarden van de Obligaties en de Agentovereenkomst voorzien dat de Agent de relevante 
rekening van de Emittent zal debiteren en dergelijke fondsen zal gebruiken om de betalingen te doen aan de 
Obligatiehouders via het Clearingsysteem. De Agentovereenkomst bepaalt dat de Agent, gelijktijdig met de 
ontvangst ervan, alle relevante bedragen verschuldigd met betrekking tot de Obligaties, rechtstreeks of via de 
NBB, aan de Obligatiehouders zal betalen. De Agent is echter niet verplicht om de bedragen die hij zal ontvangen 
in verband met de Obligaties af te zonderen. De bepalingen en voorwaarden van de Obligaties bepalen dat de 
Emittent bevrijdend betaalt door de betaling aan het Clearingsysteem, voor elk bedrag dat op die wijze werd 
betaald.  
 
 

7.18. De Emittent en de Agent kunnen betrokken worden bij transacties die een negatieve impact hebben op 
de belangen van de Obligatiehouders 

 
Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent betrokken kan zijn in een algemene 
handelsrelatie en/of in specifieke transacties met de Agent en dat de Agent tegenstrijdige belangen zou 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 van tijd tot tijd schuldinstrumenten, aandelen en/of 
andere financiële instrumenten van de Emittent kan aanhouden en/of verhandelen op de secundaire markt. 
 
In het kader van een normale handelsrelatie met haar banken, is de Emittent of enige dochtervennootschap van 
de Emittent toegetreden of zouden die kunnen toetreden tot leningsovereenkomsten, overeenkomsten en 
andere kredietfaciliteiten met de Agent (of bepaalde verbonden vennootschappen ervan) (via bilaterale 
transacties en/of gesyndiceerde leningen met andere banken). De voorwaarden en modaliteiten van deze 
schuldfinancieringen kunnen verschillen van de voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties en bepaalde 
voorwaarden en modaliteiten van dergelijke schuldfinancieringen kunnen strenger of uitgebreider zijn dan de 
voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties. Het is mogelijk dat sommige leningen en kredietfaciliteiten vóór 
de Eindvervaldag van de Obligaties moeten worden terugbetaald. De voorwaarden en modaliteiten van deze 
schuldfinancieringen kunnen gevallen van wanprestatie en financiële covenanten bevatten die verschillen van of 
niet zijn opgenomen in de voorwaarden van de Obligaties. Bovendien is het mogelijk dat de kredietverstrekkers 
onder deze schuldfinancieringen genieten van garanties of zekerheden, terwijl de Obligatiehouders niet zullen 
genieten van gelijkaardige garanties of zekerheden. Dit zou resulteren in een situatie waarbij de Obligatiehouders 
worden achtergesteld ten opzichte van dergelijke kredietverstrekkers onder zulke schuldfinancieringen. 
Bijgevolg zou de Agent belangen kunnen hebben die verschillend zijn van en/of tegengesteld zijn aan de belangen 
van de Obligatiehouders tijdens de looptijd van de Obligaties. Zulke uiteenlopende belangen kunnen zich 
manifesteren, bijvoorbeeld, in het geval van een wanprestatie onder die kredietfaciliteiten vóór de vervaldatum 
van de Obligaties of in geval van een verplichte vervroegde terugbetaling en kunnen negatieve gevolgen hebben 
op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen onder de Obligaties na te komen. In dergelijk geval zou 
de Agent, in haar hoedanigheid van kredietverstrekker, geen verplichting hebben om rekening te houden met 
de belangen van de Obligatiehouders wanneer zij haar rechten als kredietverstrekker onder deze 
kredietfaciliteiten uitoefent. 
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De Obligatiehouders dienen zich bewust te zijn van het feit dat de Agent of enige van haar verbonden 
vennootschappen, wanneer zij optreden als kredietverstrekkers van de Emittent of een andere vennootschap 
binnen de groep van de Emittent (of wanneer zij optreden in gelijk welke andere hoedanigheid), of garanties of 
zekerheden verkrijgen van de Emittent of een andere vennootschap binnen de groep van de Emittent, geen 
fiduciaire of andere verplichtingen van eender welke aard hebben ten opzichte van de Obligatiehouders en dat 
zij in het bijzonder niet verplicht zijn om de belangen van de Obligatiehouders te beschermen. 
 
De Agent en de met haar verbonden vennootschappen hebben zich ingelaten met, en kunnen zich in de toekomst 
inlaten met, zakenbankieren en andere commerciële activiteiten, binnen de normale bedrijfsuitoefening, met de 
Emittent of diens verbonden vennootschappen. Zij hebben, en kunnen in de toekomst, gebruikelijke verloningen 
en commissies voor deze transacties ontvangen. Bovendien kunnen de Agent en de met haar verbonden 
vennootschappen binnen hun normale bedrijfsuitoefening, een brede waaier aan beleggingen doen of 
aanhouden en actief handelen in aandelen en schuldinstrumenten (of gerelateerde derivaten) en financiële 
instrumenten (met inbegrip van bankleningen) voor eigen rekening en voor rekening van hun klanten. Dergelijke 
beleggingen en effectenactiviteiten kunnen betrekking hebben op effecten en/of instrumenten van de Emittent 
of van de met hem verbonden vennootschappen. De Agent en de met haar verbonden vennootschappen kunnen 
ook investeringen aanbevelen en/of onafhankelijke onderzoeksbevindingen publiceren of uiten in verband met 
dergelijke effecten of financiële instrumenten en kunnen long en/of short posities in dergelijke effecten en 
instrumenten aanhouden of klanten aanbevelen dit te doen. 
 
 

7.19. Wettelijke beleggingsbeperkingen 

 
De beleggingsactiviteiten van bepaalde investeerders worden beheerst door de beleggingswet- en regelgeving, 
of toezicht of regulering door bepaalde autoriteiten. Elke potentiële investeerder moet zijn juridische adviseurs 
raadplegen om te bepalen of en in welke mate (i) Obligaties wettelijk toegelaten 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 investeerders moeten hun juridische 
adviseurs raadplegen om de juiste behandeling van de Obligaties te bepalen onder enige toepasselijke regels 
inzake risicokapitaal of soortgelijke regels. 
 
 

7.20. Aankoop op afbetaling-schuldfinanciering 

 
Indien een krediet wordt gebruikt door een Obligatiehouder om de aankoop van de Obligaties te financieren en 
de Obligaties onderhevig zijn aan een Wanprestatie, of indien de verhandelingsprijs van de Obligaties significant 
vermindert, dan zal de Obligatiehouder mogelijks geconfronteerd met een verlies van zijn belegging en toch het 
krediet en de interest hierop moeten terugbetalen. Een krediet kan het risico op een verlies significant doen 
toenemen. Potentiële investeerders mogen niet veronderstellen dat zij in staat zullen zijn om het krediet 
(hoofdsom dan wel interesten op de hoofdsom, of beide) terug te betalen op basis van de opbrengsten van een 
transactie in de Obligaties. Integendeel, potentiële investeerders moeten hun financiële situatie inschatten 
vooraleer over te gaan tot een belegging, in het bijzonder moeten zij nagaan in welke mate zij in staat zijn om 
interest op het krediet terug te betalen evenals in welke mate zij in staat zijn om het krediet op verzoek terug te 
betalen, en zij moeten eveneens voorzien dat zij mogelijks verlies kunnen leiden als gevolg van hun belegging, in 
plaats van het realiseren van een meerwaarde. 
 
 

7.21. Depositobeschermingsregels 

 
De Obligaties vallen niet onder enige wet die bescherming biedt ingeval de Emittent in gebreke zou blijven de 
Obligaties terug te betalen. Meer bepaald komt het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële 
instrumenten zoals opgericht door artikel 3 van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een 
beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de 
beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, niet financieel tussen ingeval van het in 
gebreke blijven van de Emittent. 
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7.22. Controlewijziging 

 
De bepalingen en voorwaarden van de Obligaties voorzien niet in een bijzondere bescherming van de 

Obligatiehouders indien er zich een controlewijziging over de Emittent zou voordoen. Zo kunnen de 

Obligatiehouders geen aanspraak maken op vervroegde terugbetaling van de Obligaties, noch resulteert een 

controlewijziging in een aanpassing van de voorwaarden van de Obligaties, zoals bijvoorbeeld een verhoging van 

de interestvoet. Een controlewijziging over de Emittent kan tot gevolg hebben dat het beleid van de Emittent in 

belangrijke mate wordt gewijzigd (al dan niet gepaard gaand met een doelwijziging), wat een aanzienlijke 

negatieve impact zou kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en 

vooruitzichten. 
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8. Fiscaal stelsel van de Obligaties 
 

8.1.   Algemeen 

 
De onderstaande samenvatting bevat een algemene beschrijving van bepaalde Belgische fiscale beschouwingen 
betreffende de Obligaties en is enkel voor informatieve doeleinden hierin opgenomen. Deze samenvatting heeft 
niet tot doel een complete analyse aan te reiken betreffende alle fiscale aspecten verbonden aan de Obligaties. 
Deze samenvatting bevat geen beschrijving van de fiscale behandeling van investeerders die onderworpen zijn 
aan speciale regels, zoals banken, verzekeringsondernemingen of instellingen voor collectieve beleggingen. 
 
Potentiële kopers moeten hun eigen belastingadviseurs raadplegen met betrekking tot de gevolgen van de fiscale 
wetten van toepassing in hun staat van inwonerschap, residentie, gewone verblijfplaats of domicilie en van de 
fiscale wetten van België betreffende het verkrijgen, aanhouden en overdragen van de Obligaties en het 
verkrijgen van interestbetalingen, betalingen van de hoofdsom en/of andere bedragen onder de Obligatie.  
 
Deze samenvatting is gebaseerd op de wetten en de reglementering in België zoals van toepassing op de datum 
van dit Informatiememorandum en is onderhevig aan wetswijzigingen die uitwerking kunnen hebben na deze 
datum (of zelfs ervoor met retroactieve werking). Beleggers moeten beseffen dat, als gevolg van wetswijzigingen 
of wijzigingen in de rechtspraak, de fiscale gevolgen anders kunnen zijn dan hieronder weergegeven. Personen 
die overwegen om deel te nemen aan deze Private Plaatsing dienen hun eigen professionele adviseur te 
raadplegen betreffende de effecten van nationale, lokale of buitenlandse wetten, met inbegrip van de fiscale 
wetten en regelgeving in België, aan dewelke zij onderworpen kunnen zijn. 
 
 

8.2.    Belasting in België 

 
Voor de samenvatting hieronder is een Belgisch inwoner (i) een natuurlijke persoon onderworpen aan de 
Belgische personenbelasting (namelijk een individu die zijn woonplaats of zijn zetel van fortuin in België heeft, 
of een persoon gelijkgesteld met een Belgisch inwoner), (ii) een rechtspersoon onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting (namelijk een rechtspersoon met maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting, zetel 
van bestuur of beheer in België) of (iii) een juridische entiteit onderworpen aan de Belgische 
rechtspersonenbelasting (een entiteit andere dan een rechtspersoon onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting met maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting, zetel van bestuur of beheer in 
België).  
 
Een niet-inwoner is een persoon die geen Belgisch inwoner is. 
 
 

8.3.    Belgische roerende voorheffing 

 
Alle betalingen door of namens de Emittent van interest op de Obligaties zijn in principe onderworpen aan de 
Belgische bronbelasting (roerende voorheffing) op het brutobedrag van de interest, heden bij het opstellen van 
huidig informatiememorandum, tegen het tarief van 25 procent. Belastingverdragen kunnen voorzien in lagere 
tarieven onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde formaliteiten. 
 
Potentiële kopers dienen in het bijzonder rekening te houden met de het feit per 18 december 2015 de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers het “Wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en 
koopkracht” heeft goedgekeurd. Conform art. 91-94 van dit aangenomen wetsontwerp wordt het standaard 
tarief van de Belgische roerende voorheffing verhoogd van 25% naar 27% en dit vanaf 1 januari 2016.  
 
In dit verband betekent "interest" de periodieke interest-inkomsten, enig bedrag betaald door de Emittent 
bovenop de uitgifteprijs (bij volledige of gedeeltelijke aflossing al dan niet op de vervaldag, of bij de aankoop 
door de Emittent) en, in het geval van een tegeldemaking van Obligaties tussen twee interestbetalingsdata, de 
pro rata van de verworven interest die overeenstemt met de periode waarin de Obligaties werden aangehouden 
(“aangegroeide interest”). 
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Betalingen van interest en hoofdsom onder de Obligaties door of voor rekening van de Emittent kunnen echter 
worden gedaan zonder aftrek van de roerende voorheffing met betrekking tot de Obligaties, indien en zolang zij 
op het moment van de betaling of toekenning van interest in handen zijn van bepaalde vrijgestelde investeerders 
(de "Vrijgestelde Investeerders", zie verder) op een vrijgestelde effectenrekening (een "X Rekening") die is 
geopend bij een financiële instelling die een directe of indirecte deelnemer (een "Deelnemer") in het 
Clearingsysteem van de NBB  is.  
Het aanhouden van Obligaties via het Clearingsysteem van de NBB stelt de Vrijgestelde Investeerders in staat om 
het bruto interestbedrag te ontvangen op hun Obligaties en Obligaties op bruto-basis over te dragen. 
De Deelnemers aan het Clearingsysteem van de NBB moeten de Obligaties die zij aanhouden voor rekening van 
Vrijgestelde Investeerders op een X rekening inschrijven.  
De Vrijgestelde Investeerders zijn de investeerders die zijn opgesomd in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 
26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing en omvatten onder meer: 
 

(i) Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische inkomstenbelasting voor 
vennootschappen; 

(ii) instellingen, verenigingen of vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 3 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, anders dan die bedoeld in 1° en 3° onder 
voorbehoud van de toepassing van artikel 262, 1° en 5 van het wetboek van de 
inkomenstenbelastingen 1992 ("WIB 1992"); 

(iii) de parastatale instellingen voor sociale zekerheid of daarmee gelijkgestelde instellingen, bedoeld in 
artikel 105, 2° van het Koninklijk Besluit tot invoering van het wetboek inkomstenbelastingen van 
1992 (het "KB/WIB 92"); 

(iv) niet-verblijfhoudende investeerders bedoeld in artikel 105, 5° van het KB/WIB 92; 
(v) de investeringsfondsen die zijn erkend in het kader van pensioensparen bedoeld in artikel 115 van 

het KB/WIB 92; 
(vi) de belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2° van het WIB 1992 die de inkomstgevende kapitalen 

hebben aangewend voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid in België en onderworpen 
zijn aan de belasting van de niet-inwoners overeenkomstig artikel 233 van het WIB 1992; 

(vii) de Belgische Staat, voor haar investeringen die van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld 
overeenkomstig artikel 265 van het WIB 1992; 

(viii) de instellingen voor collectieve investering naar buitenlands recht die een onverdeeld vermogen zijn, 
dat wordt beheerd door een beheersvennootschap voor rekening van de deelnemers, wanneer hun 
rechten van deelneming niet openbaar in België worden uitgegeven en niet in België worden 
verhandeld; en 

(ix) de in België gevestigde vennootschappen, die niet bedoeld worden in (i), waarvan de activiteit 
uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit het verlenen van kredieten en leningen. 

 
Vrijgestelde Investeerders omvatten niet, inter alia, natuurlijke personen inwoners van België en Belgische 
verenigingen zonder winstoogmerk, anders dan die vermeld onder (ii) en (iii) hierboven. 
De Deelnemers aan het Clearingsysteem van de NBB moeten de Obligaties die zij aanhouden voor rekening van 
niet Vrijgestelde Investeerders op een N Rekening aanhouden (een "N Rekening"). In een dergelijk geval zijn alle 
betalingen van interest onderworpen aan roerende voorheffing (momenteel tegen het tarief van 25%, vanaf 1 
januari 2016 27%), hetgeen wordt ingehouden door de NBB en betaald aan de Belgische Schatkist. 
Overdrachten van Obligaties tussen een X Rekening en een N Rekening geven aanleiding tot bepaalde 
correctiebetalingen omwille van de roerende voorheffing: 
 

 Een overdracht van een N Rekening (naar een X Rekening of N Rekening) geeft aanleiding tot de 
betaling door de overdrager, die een niet-Vrijgestelde Investeerder is, 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 of N Rekening) naar een N Rekening geeft aanleiding tot de 
terugbetaling door de NBB aan de verkrijger, die een niet-Vrijgestelde Investeerder is, van een bedrag 
dat gelijk is aan de roerende voorheffing op het aangegroeide gedeelte van de interest berekend van 
de laatste interestbetalingsdatum tot de datum van overdracht. 

 Overdrachten van Obligaties tussen twee X Rekeningen geven geen aanleiding tot aanpassingen met 
betrekking tot de roerende voorheffing. 
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Bij het openen van een X Rekening voor het aanhouden van Obligaties is een Vrijgestelde Investeerder verplicht 
aan de Deelnemer een verklaring voor te leggen betreffende zijn vrijgesteld statuut op een formulier dat is 
goedgekeurd door de Belgische Minister van Financiën. Vrijgestelde Investeerders moeten deze verklaring niet 
periodiek heruitgegeven, maar zij moeten de Deelnemers op de hoogte brengen van wijzigingen in de informatie 
die is vervat in de verklaring van het statuut van vrijgestelde investeerder. Deelnemers moeten jaarlijks de NBB 
lijsten verstrekken van investeerders die in het voorafgaande kalenderjaar een X Rekening hebben aangehouden. 
 
Een X Rekening kan worden geopend bij een Deelnemer door een tussenpersoon (een "Tussenpersoon") met 
betrekking tot Obligaties die de Tussenpersoon aanhoudt voor rekening van haar klanten (de "Begunstigde 
Eigenaars"), op voorwaarde dat elke Begunstigde Eigenaar een Vrijgestelde Investeerder is. In een dergelijk geval 
moet de Tussenpersoon aan de Deelnemer een verklaring verstrekken op een formulier dat is goedgekeurd door 
de Minister van Financiën, waarin wordt bevestigd dat: (i) de Tussenpersoon zelf een Vrijgestelde Investeerder is, 
en (ii) de Begunstigde Eigenaars die hun Obligaties via deze instelling aanhouden eveneens Vrijgestelde 
Investeerders zijn. De Begunstigde Eigenaar moet eveneens een verklaring afleveren inzake zijn statuut van 
vrijgestelde investeerder aan de tussenpersoon. 
 
Deze identificatieverplichtingen zijn niet van toepassing op Obligaties aangehouden in Euroclear of Clearstream, 
Luxembourg als Deelnemers aan het Clearingsysteem van de NBB, op voorwaarde dat Euroclear of Clearstream 
enkel X Rekeningen aanhouden en dat ze in staat zijn om de houders te identificeren voor wie zij Obligaties in 
een dergelijke rekening aanhouden. 
 
 

8.4.    Belasting op interest, meerwaarden en inkomen 

 
i. Natuurlijke personen inwoners van België 
 
Voor natuurlijke personen inwoners van België die Obligaties aanhouden als een privébelegging, zal de roerende 
voorheffing van momenteel 25% bevrijdend werken (27% vanaf 1 januari 2016). Dit betekent dat de interesten 
op de Obligaties niet moeten worden opgenomen in hun aangifte in de personenbelasting. 
 
Indien dergelijke beleggers ervoor kiezen om de interesten op de Obligaties toch aan te geven in hun aangifte in 
de personenbelasting, zullen deze aangegeven interesten normaal gezien afzonderlijk worden belast aan een 
tarief van 27% (vanaf 1 januari 2016) of, als dat voordeliger uitkomt, tegen de geldende progressieve tarieven, 
rekening houdend met de andere aangegeven inkomsten.  
 
De ingehouden roerende voorheffing met betrekking tot in de personenbelasting aangegeven interesten op de 
Obligaties is verrekenbaar en mogelijks terugbetaalbaar in geval deze de totale personenbelasting overtreft. 
 
Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties zijn in de regel vrijgesteld van belasting, tenzij 
deze Obligaties voor professionele doeleinden worden aangehouden of de meerwaarde buiten het normaal 
beheer van het privévermogen is gerealiseerd (en tenzij ze kwalificeren als aangegroeide interest op de 
Obligaties zoals bedoeld in de afdeling "Belgische roerende voorheffing" hierboven). Minderwaarden 
gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties die niet worden aangehouden als een professionele belegging, 
zijn in de regel niet fiscaal aftrekbaar. 
 
Specifieke fiscale bepalingen zijn toepasselijk op natuurlijke personen inwoners van België die de Obligaties niet 
aanhouden als een privé-investering. 
 
 
ii. Vennootschappen gevestigd in België 
 
Vennootschappen die inwoners zijn van België, zullen op de interestbetalingen m.b.t. Obligaties, onderworpen 
worden aan Belgische vennootschapsbelasting, tegen het standaardtarief van momenteel 33.99% of de 
verlaagde tarieven die van toepassing zijn op bepaalde kleine vennootschappen en mits voldaan is aan bepaalde 
voorwaarden. Meerwaarden gerealiseerd met betrekking tot de Obligaties zullen eveneens deel uitmaken van 
hun belastbaar inkomen. Minderwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van de Obligaties zijn in 
principe fiscaal aftrekbaar.  
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iii. Belgische rechtspersonen 
 
Belgische rechtspersonen die niet kwalificeren als Vrijgestelde Investeerders (zoals gedefinieerd in de afdeling 
"Belgische roerende voorheffing" hierboven), zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% (27% 
vanaf 1 januari 2016) op interestbetalingen. De roerende voorheffing vormt een eindbelasting. 
 
Belgische rechtspersonen die kwalificeren als Vrijgestelde Investeerders (zoals gedefinieerd onder de afdeling 
"Belgische roerende voorheffing" hierboven) en die bijgevolg bruto interestinkomsten hebben ontvangen, zijn in 
de regel verplicht om het bedrag van de Belgische roerende voorheffing zelf aan te geven en te betalen.  
 
Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties zijn in de regel vrijgesteld van belasting (tenzij ze 
kwalificeren als aangegroeide interest op de Obligaties zoals bedoeld in de afdeling "Belgische roerende 
voorheffing" hierboven). Minderwaarden zijn in de regel niet fiscaal aftrekbaar. 
 
 
iv. Niet-inwoners 
 
Op voorwaarde dat ze kwalificeren als Vrijgestelde Beleggers en ze hun Obligaties aanhouden op een X rekening, 
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 enige Belgische belasting op inkomen of meerwaarden uit het louter verkrijgen, aanhouden 
of overdragen van de Obligaties.  
 
 

8.5.    Taks op beursverrichtingen 

 
Het verkrijgen of overdragen van Obligaties op de secundaire markt zal onderworpen zijn aan een beurstaks 
indien zij worden uitgevoerd in België via een professionele tussenpersoon. De belasting is verschuldigd tegen 
een tarief van 0,09 procent op elke verwerving of vervreemding afzonderlijk, met een maximum bedrag van 650 
Euro per transactie en per partij en wordt geïnd door de professionele tussenpersoon. 
 
De taks zal niet verschuldigd zijn door vrijgestelde personen die handelen voor eigen rekening, met inbegrip van 
investeerders die geen Belgische inwoners zijn, op voorwaarde dat zij een verklaring afleveren aan de financiële 
tussenpersoon in België ter bevestiging van hun niet-inwoners status, en door bepaalde Belgische institutionele 
investeerders zoals gedefinieerd in Artikel 126.1 2° van het Wetboek diverse rechten en taksen voor de taks op 
beursverrichtingen en in Artikel 139, tweede paragraaf, van hetzelfde wetboek voor de belasting op repo-
transacties. 
 
Zoals hieronder uiteengezet, heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een Richtlijn voor een 
gemeenschappelijke financiële transactie taks (de “FTT”). Momenteel bepaalt het voorstel dat eens de FTT van 
kracht wordt, de deelnemende Lid-Staten geen andere belastingen op financiële transacties zullen handhaven of 
invoeren dan de FTT (of BTW zoals voorzien in Richtlijn 2006/112/EC van de Raad van 28 november 2006 
betreffende het gemeenschappelijk systeem van belasting over de toegevoegde waarde). Wat betreft België, 
zullen de belasting op beursverrichtingen en op repo-transacties dus moeten worden opgeheven van zodra de 
FTT in werking treedt. Het voorstel moet nog worden onderhandeld door de deelnemende Lid-Staten en kan 
derhalve nog wijzigen. 
 
 

8.6.    De Voorgestelde Financiële Transactie Taks (FTT) 

 
De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een Richtlijn voor een gemeenschappelijke FTT in 
België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije (de 
“deelnemende Lid-Staten”). 
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De voorgestelde FTT heeft een zeer breed toepassingsgebied en zou, indien in zijn huidige vorm ingevoerd, in 
bepaalde omstandigheden van toepassing kunnen zijn op zekere transacties met Obligaties (inclusief transacties 
op de secundaire markt). De uitgifte van en inschrijving op Obligaties zou echter moeten worden uitgesloten. 
Onder de huidige voorstellen, zou de FTT van toepassing kunnen zijn op zowel personen binnen als buiten de 
deelnemende Lid-Staten. Algemeen beschouwd, zou het van toepassing zijn op transacties in Obligaties waarbij 
minstens een partij een financiële instelling is, en minstens een partij gevestigd is in een deelnemende Lid-Staat. 
Een financiële instelling kan “gevestigd” zijn (of geacht worden “gevestigd” te zijn) in een deelnemende Lid-Staat 
in een heel aantal gevallen, met inbegrip van (a) door te handelen met een persoon die is gevestigd in een 
deelnemende Lid-Staat of (b) wanneer het financieel instrument dat wordt verhandeld is uitgegeven in een 
deelnemende Lid-Staat. 
 
Een verklaring van mei 2014 door 10 van de 11 deelnemende Lid-Staten wijst erop er een progressieve 
implementatie van de FTT wordt beoogd en dat de FTT aanvankelijk slechts van toepassing zou kunnen zijn op 
transacties met betrekking tot aandelen en bepaalde derivaten, met een implementering die zou starten op 1 
januari 2016. De FTT, indien ingevoerd in deze vorm, zou niet van toepassing zijn op het verhandelen van de 
Obligaties.  
 
Het FTT voorstel blijft onderworpen aan verdere onderhandelingen tussen de deelnemende Lid-Staten en is het 
voorwerp van juridische betwisting. Het kan bijgevolg worden gewijzigd voorafgaand aan enige implementatie, 
waarvan de timing in ieder geval onduidelijk blijft. Andere EU Lid-Staten kunnen beslissen om deel te nemen. 
Potentiële houders van Obligaties wordt aangeraden eigen professioneel advies in te winnen aangaande de FTT. 
 
 

8.7.    Spaarrichtlijn 

 
Volgens de EU Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG) van 3 juni 2003 moeten EU-lidstaten aan de 
belastingautoriteiten van andere EU-lidstaten de details meedelen van interestbetalingen en andere soortgelijke 
inkomsten die zijn betaald door een persoon die in zijn rechtsgebied is gevestigd aan (of ten behoeve van) een 
persoon of bepaalde andere personen in die andere EU lidstaat (de “Openbaarmaking van Informatie Methode”).  
 
Evenwel gedurende een overgangsperiode zal Oostenrijk in plaats daarvan een systeem van bronheffing 
toepassen (onder voorbehoud van een procedure waarbij, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de 
uiteindelijke gerechtigde van de interest of andere inkomsten kan verzoeken dat geen bronbelasting wordt 
ingehouden) tenzij zij binnen deze termijn een andere beslissing nemen. Het einde van de overgangsperiode is 
afhankelijk van het afsluiten van bepaalde andere overeenkomsten met betrekking tot de uitwisseling van 
informatie met bepaalde andere landen. Een aantal andere niet-EU landen en gebieden, waaronder Zwitserland, 
hebben gelijkaardige maatregelen ingevoerd.  
 
Op 10 november 2015 heeft de Raad van de Europese Unie een Richtlijn aangenomen (Richtlijn EU 2015/2060, 
Pb.L. 18 november, afl. 301) die de Spaarrichtlijn intrekt vanaf 1 januari 2017 voor wat betreft Oostenrijk en vanaf 
1 januari 2016 voor wat betreft alle andere Lidstaten (onderworpen aan de huidige voorwaarden om aan 
administratieve vereisten te voldoen zoals het rapporteren en uitwisselen van informatie met betrekking tot 
bronheffingen op betalingen gedaan vóór voornoemde data). Dit teneinde een overlapping te vermijden tussen 
de Spaarrichtlijn en het nieuwe automatische uitwisselingsregime dat dient te worden geïmplementeerd onder 
Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de Administratieve Samenwerking op gebied van de belastingen 
(zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/107/EU van de Raad). Het nieuwe uitwisselingsregime onder Richtlijn 
2011/16/EU (zoals gewijzigd) is in overeenstemming met de Global Standard uitgebracht door de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in juli 2014. Het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/16/EU 
(zoals gewijzigd) is in het algemeen ruimer dan de Spaarrichtlijn, hoewel het geen bronheffing oplegt.  
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8.8   Foreign Account Tax Compliance Act 

 
De Amerikaanse “Foreign Account Tax Compliance Act”, beter gekend als de FATCA-regulering, is erop gericht om 
de Amerikaanse belastingadministratie meer armslag te geven in haar strijd tegen belastingontduiking en 
belastingfraude.  
Vele van de maatregelen die in het kader van FATCA worden beoogd, zijn rechtstreeks gericht op buitenlandse 
financiële instellingen (in de brede zin en volgens een autonome definitie ervan). Op een algemene wijze legt 
FATCA de financiële sector een arsenaal van nieuwe, uitermate belastende rapporteringsverplichtingen op.  
Buitenlandse financiële instellingen worden onder FATCA gedwongen om een overeenkomst te sluiten met de 
Amerikaanse belastingdienst, waarbij zij zich verbinden tot het naleven van verplichtingen tot identificatie en 
mededeling van inlichtingen over bepaalde financiële gegevens. Als pressiemiddel om de buitenlandse financiële 
instellingen tot samenwerking aan te sporen, voorziet FATCA in sancties.  
Daarnaast hebben de Verenigde Staten en een aantal andere rechtsstaten hebben intergouvernementele 
akkoorden gesloten om de implementatie van FATCA in het buitenland mogelijk te maken. Deze 
intergouvernementele akkoorden moeten de rapportering aan de nationale overheid van de financiële gegevens 
en de uitwisseling ervan tussen rechtsstaten en de Amerikaanse belastingadministratie mogelijk en verplicht 
maken. De Verenigde Staten en België hebben een overeenkomst gesloten die grotendeels is gebaseerd op het 
model van intergouvernementeel akkoord dat de Verenigde Staten hebben verspreid. Deze overeenkomst werd 
op 23 april 2014 ondertekend door de Belgische Minister van Justitie. De Belgische omzettingswet van deze 
intergouvernementele overeenkomst, werd op 10 december 2015 aangenomen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, doch werd op datum van dit memorandum, nog niet gepubliceerd in het Belgische 
Staatsblad. In geval van niet-naleving van de rapporteringverplichting, voorziet het aangenomen wetsontwerp 
tevens in sancties. 
Aangezien de Obligaties gehouden worden in het Clearingsysteem, is het niet de verwachting dat FATCA een 
invloed zal hebben op de bedragen van de betaling gedaan volgens, of met betrekking tot, de Obligaties door de 
Emittent, een betalingsagent of het Clearingsysteem, gelet op het feit dat elke entiteit in de betalingsketen tussen 
de Emittent en de deelnemers aan het Clearingsysteem een belangrijke financiële instelling is wiens zaakvoering 
afhankelijk is van het naleven van FATCA. 
FATCA is bijzonder complex en de toepassing ervan is op dit ogenblik onzeker. De beschrijving hierboven is 
gedeeltelijk gebaseerd op reglementen en officiële informatie, die allen onderhevig zijn aan wijzigingen of kunnen 
worden geïmplementeerd in een materieel verschillende vorm. Potentiële kopers worden geadviseerd hun fiscale 
adviseurs te raadplegen aangaande de wijze waarop deze regels van toepassing kunnen zijn op de Emittent en de 
betalingen die zij kunnen ontvangen in verband met de Obligaties. Evoluties inzake FATCA worden regelmatig 
beschreven en aangevuld op de website van de Belgische FOD Financiën: http://financien.belgium.be/nl/E-

services/fatca . 
  

http://financien.belgium.be/nl/E-services/fatca
http://financien.belgium.be/nl/E-services/fatca
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9. Verantwoordelijken voor het memorandum en de controle van de jaarrekeningen 
 

9.1. Niet voorgelegd aan de FSMA 

 
De aanbieding van de Obligaties betreft een aanbieding van Obligaties met een totale tegenwaarde van 
tenminste € 100.000,- per investeerder en per afzonderlijke aanbieding. Bovendien bedraagt de Nominale 
waarde per Obligatie €25.000,-. 
 
Overeenkomstig artikel 3, § 2, c) van de Prospectuswet heeft deze aanbieding geen openbaar karakter; 
overeenkomstig Artikel 3.2, c)van de Prospectusrichtlijn, is er geen verplichting tot uitgifte van een prospectus. 
In het kader van de Private Plaatsing wordt verwezen naar de verkoopsbeperkingen. 
 
Derhalve werd dit document niet aan de Belgische FSMA voorgelegd ter goedkeuring bij toepassing van de 
Prospectuswet.  
 
 

9.2. Verklaring van conformiteit en verantwoordelijkheid voor de informatie 

 
De Emittent is verantwoordelijk voor het opstellen van het Informatiememorandum. Het 
Informatiememorandum is bedoeld om mogelijke investeerders te helpen bij hun onderzoek naar de 
mogelijkheid tot het inschrijving op de Obligaties. Het Informatiememorandum is niet bedoeld om de basis te 
vormen van de investeringsbeslissing. Elke geadresseerde dient zijn eigen onafhankelijke beoordeling te maken 
bij zijn beslissing om in te schrijven op de Obligaties. Daartoe moeten zij zich baseren op hun eigen onderzoek 
van de Emittent en de bepalingen en de voorwaarden van de Obligaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
de daaraan verbonden voordelen en risico’s, alsook de voorwaarden van de Private Plaatsing zelf. De beleggers 
moeten zelf beoordelen, samen met hun eigen raadgevers indien nodig, of de Obligaties voor hen geschikt zijn, 
gelet op hun persoonlijk inkomen en hun financiële toestand. In geval van twijfel over het risico dat de aankoop 
van de Obligaties inhoudt, moeten beleggers zich ervan onthouden om in de Obligaties te beleggen. 
 
Noch de Emittent, noch één van haar respectievelijke bestuurders, kaderleden, aangestelden of werknemers, 
geeft, of heeft enige bevoegdheid om enige verklaring of waarborg (expliciet of impliciet) te geven, voor de 
nauwkeurigheid en volledigheid van dit Informatiememorandum of van eender welk andere geschreven of 
mondeling overgemaakte of aan de mogelijke investeerders ter beschikking gestelde mededeling, noch zullen zij 
op eender welke wijze aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, het weglaten of een misleidende verklaring 
erin. 
 
Dit Informatiememorandum werd louter ter informatie ter beschikking gesteld aan de belanghebbende partijen 
en met inachtname van de duidelijke afspraak dat zulke partijen dit Informatiememorandum uitsluitend voor 
bovenvermelde doeleinden zullen gebruiken. 
 
 

9.3. Beschikbaarheid van informatie 

 
Alle vragen m.b.t. de informatie vermeld in het Informatiememorandum of de aanbieding van de Obligaties 
kunnen worden gericht aan de Emittent, via de volgende coördinaten: 
 
Bestuurder:   Frank Reekmans -  Frank.reekmans@thysbp.be  
 
Thyld nv 
Nijverheidsstraat 13 
B-2260 Westerlo 
 

mailto:Frank.reekmans@thysbp.be



