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Finpub goes digital
Nieuws

Since the new corporate legislation took
effect, legislators have offered listed and
unlisted companies the possibility to opt
for a digital publication of their financial
reports in meeting their reporting obligation. Based on the detailed recommendations of the specialised law firm Stibbe,
Mediafin can ensure a digital publication
that fully meets all legal requirements.

Home

Digital & online
Your statement is published in the digital version of the newspaper (tablet and
smartphone), as well as online on tijd.be/
or lecho.be and fully digital and online
presence.

Markten LIVE
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MIJN TIJD

Meest recent

Politiek & economie

MARKTEN LIVE

BELEGGERS AGENDA

Ondernemen

Tech & media

Maandag 7 oktober

Sabato

Summons Agenda

Volg wanneer bedrijven hun algemene vergadering plaatsvindt,
wat de agenda is…

Oktober

Cultuur

The Summons Agenda on the websites
tijd.be | lecho.be provides an overview
of all general meetings of shareholders
and meeting summons each month.

Financiële berichten

Beleggers agenda: bijeenroepingen

September

Opinie

November

The permanent posting of your notification is now guaranteed in the Summons
Oproepingsbericht voor gewone en buitengewone
algemene vergadering
Agenda (where it remains until the day
of the meeting).
BIJEENROEPING

• Meeting summons available for
publication up to the meeting date
• 100% compliance with provisions of
Companies Act 2019
• One-stop shopping: you provide the
content, we do the rest
• Inclusion of your general meeting of
shareholders and summons in the
Summons Agenda
• Traffic campaign to the publications
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Met onze nieuwsbrieven
in een oogopslag mee

Uw portefeuille nu nog
slimmer

Lees De Tijd op uw
smartphone of tablet

Wees onmiddellijk op de hoogte van de

Met de nieuwe features van de

Download onze gratis app

jongste nieuwsfeiten met onze

portefeuilletool volgt u uw beleggingen

vernieuwde nieuwsbrieven.
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Apple App Store
Google Play Store
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Rates

lecho.be | tijd.be & Markten Live homepage

Traffic campaign

Financial reports

Your publication can be accessed directly
via banners and click-through buttons on
the lecho.be | tijd.be and Markten Live |
Les Marchés homepage. These redirect
to the overview page listing all recent
financial publications.

Overview of financial publications

The most recent financial publications /
announcements from Belgian companies
and organisations are posted here
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Packages
1. Mandatory publication
• Your financial publication is given
its own webpage on lecho.be and/
or tijd.be.
• Your publication is included in the
list of financial publications and in
the Summons in case of a summon
publication.
• Traffic campaign: you benefit from the
general traffic campaign that redirects
to the overview of financial publications and Summons Agenda.
• Price available upon request
• Surcharge for combination digital/
print publication: 20%

Finpub goes digital

Finpub Digital Rates

General Terms and Conditions

Contact

(in euros, VAT-exclusive)
Rate
Basic rate

Rate avaialble upon
request

+ Layout

+ 7,500

Other branding options on request.
Surcharge for digital publication/print
combination: 20%

General Terms and Conditions of Sale available at www.trustmedia.be

2. Branded mandatory publication
• Your financial publication is given its
own custom-branded webpage on tijd.
be and/or lecho.be, 100% in keeping
with the house style and look & feel of
your brand and organisation.
• Your publication is included in the list
of financial publications and in the
Summons Agenda.
• Custom-branded traffic campaign: visitors to lecho.be and / or tijd.be and/or
lecho.be can access your publication
directly via a custom-branded activation banner, 100% in keeping with your
company’s house style.
• Traffic campaign: you benefit from the
general traffic campaign that redirects
to the overview of financial publications and Summons Agenda.
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General Terms and Conditions
Cancellation
General terms and conditions of sale
available at www.trustmedia.be.
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PROXIMUS

Oproepingsbericht voor gewone en buitengewone algemene vergadering

Proximus

Publicatiedatum: 16 september 2019

Cancellations within 24 hours of the
scheduled publication will be charged
50% of the total rate.
Cancellations after 5 pm on the day prior
to publication will be charged in full.

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden op 11
oktober 2019 om 14:00 uur te 2400 MolRauw, Blauwe Keidreef 3, evenals op iedere andere algemene vergadering die later
zal worden bijeengeroepen wegens uitstel
of verdaging van voornoemde vergadering
Reserveer
Zet in mijn agenda
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1. Inleiding

PROXIMUS

Rue Emile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert

Oproepingsbericht voor gewone en buitengewone algemene vergadering

Proximus

RPR Nijvel - 0402.960.467
BTW-nummer 402.960.467

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van obligaties
(hierna de “Obligatiehouders”) uitgegeven door de Vennootschap op 30 januari 2014,
met ISIN Code BE0002210764 en “Common Code” 101781003 (de “Obligaties”) uit
te nodigen om deel te nemen aan de verdaagde algemene vergadering van Obligatiehouders die zal plaatsvinden op donderdag 22 augustus 2019 om 11 uur (Brusselse
De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen
het bijwotijd),totop
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Rue Emile Francqui 2, 1435
nen van de bijzondere algemene vergaMont-Saint-Guibert
(de “Verdaagde Vergadering”). Inderdaad, het vereiste quorum
dering die zal gehouden
worden op 11
oktober 2019 om 14:00 uur te 2400 Molwerd
niet
behaaldop de eerste algemene vergadering van Obligatiehouders die werd
Rauw, Blauwe Keidreef
3, evenals
op iedere andere algemene vergadering die later
gehouden
op vrijdag 2 augustus 2019 om 11 uur (Brusselse tijd). De Verdaagde Verzal worden bijeengeroepen
wegens uitstel
of verdaging van voornoemde vergadering
gadering wordt om die reden opgeroepen met dezelfde agenda en dezelfde voorgReserveer estelde besluiten als de eerste algemene vergadering van Obligatiehouders gehouden op 2 augustus 2019.
Zet in mijn agenda
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(de “Vennootschap” of de “Emittent”)

www.proximus.be

SHAREHOLDERBOX
FONDSEN

Hillewaere breidt activiteiten
uit naar heel Vlaanderen

De Verdaagde Vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen over bepaalde
wijzigingen die zouden moeten gemaakt worden aan de voorwaarden van de Obligaties, zoals beschreven onder het deel “Conditions Générales des Obligations” (“Algemene Voorwaarden van de Obligaties”) van het prospectus van 24 januari 2014,
zoals laatst gewijzigd overeenkomstig de beslissingen van de algemene vergadering
van Obligatiehouders van 16 december 2016 (de “Voorwaarden”).

met maatschappelijke zetel te

1. Inleiding

Rue Emile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert

door Triple living

RPR Nijvel - 0402.960.467
BTW-nummer 402.960.467

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van obligaties
(hierna de “Obligatiehouders”) uitgegeven door de Vennootschap op 30 januari 2014,
met ISIN Code BE0002210764 en “Common Code” 101781003 (de “Obligaties”) uit
te nodigen om deel te nemen aan de verdaagde algemene vergadering van Obligatiehouders die zal plaatsvinden op donderdag 22 augustus 2019 om 11 uur (Brusselse
tijd), op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Rue Emile Francqui 2, 1435
Mont-Saint-Guibert (de “Verdaagde Vergadering”). Inderdaad, het vereiste quorum
werd niet behaaldop de eerste algemene vergadering van Obligatiehouders die werd
gehouden op vrijdag 2 augustus 2019 om 11 uur (Brusselse tijd). De Verdaagde Vergadering wordt om die reden opgeroepen met dezelfde agenda en dezelfde voorgestelde besluiten als de eerste algemene vergadering van Obligatiehouders gehouden op 2 augustus 2019.
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Hillewaere breidt activiteiten
uit naar heel Vlaanderen
door Triple living

De voorgestelde wijzigingen worden hieronder beschreven. Zoals aangekondigd
in de persmededeling van 5 juli 2019, heeft de Vennootschap een
akkoord bereikt met haar kredietverstrekkers (de “Wijziging en Verlenging”) over (i) de verlenging van de looptijd van de gesyndiceerde
Hillewaere breidt activiteiten
uit naar heel Vlaanderen
kredietfaciliteitenovereenkomst aangegaan
op 4 juli 2011 (zoals vervolgens gewijzigd, de “Senior Kredietovereenkomst”) tot
Hillewaere breidt activiteiten
30 januari 2025 en (ii) het akkoord van de relevante kredietverstrekuit naar heel Vlaanderen
kers om hun leningen onder de wentelkredietfaciliteit verstrekt overeenkomstig de Senior Kredietovereenkomst achter te stellen voor
een bedrag van EUR 28 miljoen.
Het is belangrijk op te merken dat deze inspanningen door de banken bovenop de aanzienlijke inspanningen komen die de banken en Sogepa reeds
in 2017 hebben gedaan, meer bepaald (i) een kwijtschelding van de schuld aan de
banken voor een bedrag van ongeveer EUR 90 miljoen en (ii) een omzetting van ongeveer EUR 8 miljoen aan bankschuld in aandelen. Daarnaast heeft Sogepa nieuwe
middelen verstrekt in de vorm van een lening van EUR 25 miljoen.
SHAREHOLDERBOX
FONDSEN

De Verdaagde Vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen over bepaalde
wijzigingen die zouden moeten gemaakt worden aan de voorwaarden van de Obligaties, zoals beschreven onder het deel “Conditions Générales des Obligations” (“Algemene Voorwaarden van de Obligaties”) van het prospectus van 24 januari 2014,
zoals laatst gewijzigd overeenkomstig de beslissingen van de algemene vergadering
van Obligatiehouders van 16 december 2016 (de “Voorwaarden”).
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Het is belangrijk op te merken dat deze inspanningen door de banken bovenop de aanzienlijke inspanningen komen die de banken en Sogepa reeds
in 2017 hebben gedaan, meer bepaald (i) een kwijtschelding van de schuld aan de
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De voorgestelde wijzigingen van de Voorwaarden vormen een opschortende voorwaarde voor de Wijziging en Verlenging. De Wijziging en Verlenging is vitaal voor
het voortbestaan van de groep. Indien de Voorgestelde Wijzigingen niet worden
goedgekeurd door de Obligatiehouders, dan vervalt het akkoord met de banken voor
de Wijziging en Verlenging, met risico’s voor de continuïteit van de Vennootschap
tot gevolg. Zoals hieronder uiteengezet, zijn deze Voorgestelde Wijzigingen (i) de
verlenging van de eindvervaldatum van de Obligaties tot 30 januari 2025 om in lijn
te zijn met de eindvervaldatum die zal worden voorzien in de Senior Kredietovereenkomst ingevolge de Wijziging en Verlenging en (ii) een verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op de Vervaldag van de Obligaties (en bij een vervroegde terugbetaling)
tot 60 procent van de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale Waarde). Daarbovenop, aangezien de interest berekend blijft op
de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale
Waarde) van de Obligaties (die EUR 100.000 zal blijven bedragen en niet EUR 60.000
wordt), omvatten de Voorgestelde Wijzigingen een verlaging van de interestvoet die
moet worden betaald voor de Obligaties tot 3,3% (per jaar) (bruto) zodanig dat de
interest op 5,50% (per jaar) (bruto) blijft indien berekend op een som van EUR 60.000
per terugbetaalbare Obligatie op vervaldatum.
Elk voorgesteld besluit op de agenda van de Verdaagde Vergadering zal slechts van
kracht worden indien alle andere voorgestelde besluiten op de agenda van de Verdaagde Vergadering ook zijn goedgekeurd.

De voorgestelde wijzigingen van de Voorwaarden vormen een opschortende voorwaarde voor de Wijziging en Verlenging. De Wijziging en Verlenging is vitaal voor
het voortbestaan van de groep. Indien de Voorgestelde Wijzigingen niet worden
goedgekeurd door de Obligatiehouders, dan vervalt het akkoord met de banken voor
de Wijziging en Verlenging, met risico’s voor de continuïteit van de Vennootschap
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de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale
Waarde) van de Obligaties (die EUR 100.000 zal blijven bedragen en niet EUR 60.000
wordt), omvatten de Voorgestelde Wijzigingen een verlaging van de interestvoet die
moet worden betaald voor de Obligaties tot 3,3% (per jaar) (bruto) zodanig dat de
interest op 5,50% (per jaar) (bruto) blijft indien berekend op een som van EUR 60.000
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Elk voorgesteld besluit op de agenda van de Verdaagde Vergadering zal slechts van
kracht worden indien alle andere voorgestelde besluiten op de agenda van de Verdaagde Vergadering ook zijn goedgekeurd.
De agenda van de Verdaagde Vergadering is hieronder uiteengezet.
Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze oproeping hebben
dezelfde betekenis als in de Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de
Vennootschap (https://www.hamon.com/investors/bondholders-meeting).
De Nederlandse vertaling van de relevante bepalingen van de Voorwaarden (opgesteld in het Frans) wordt ter informatieve titel verstrekt.
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De agenda van de Verdaagde Vergadering is hieronder uiteengezet.
Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze oproeping hebben
dezelfde betekenis als in de Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de
Vennootschap (https://www.hamon.com/investors/bondholders-meeting).
De Nederlandse vertaling van de relevante bepalingen van de Voorwaarden (opgesteld in het Frans) wordt ter informatieve titel verstrekt.

3. Voorgestelde besluiten
4. Vraagrecht en amenderingsrecht van de aandeelhouders
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