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Finpub passe au numérique
Depuis la nouvelle législation sur les sociétés, le législateur offre aux sociétés
cotées et non cotées la possibilité de réaliser la publication obligatoire d’un avis
financier également par voie numérique.
En se basant sur l’avis circonstancié
du cabinet d’avocats spécialisé Stibbe,
Mediafin est le premier à proposer une
publication digitale qui répond entièrement aux exigences légales.

Digital et en ligne

Nieuws
Home

Votre annonce paraît dans la version digitale du journal (tablette et smartphone)
ainsi qu’en ligne sur les sites lecho.be et/
ou tijd.be, pour une présence digitale et
en ligne complète.
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Beleggers agenda: bijeenroepingen
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Agenda des convocations
Sabato

L’agenda des convocations sur lecho.be
| tijd.be fournit à l’internaute un aperçu
Financiële
deberichten
toutes les assemblées générales et
convocations par mois.
Désormais, la présence permanente de
votre avis est également garantie dans
l’Agenda des convocations (l’avis y reste
disponible jusqu’au jour de l’assemblée).
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Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

• Avis de convocation disponible
de la publication jusqu’au jour de
l’assemblée inclus
• Conformité légale à 100 % avec la
loi sur les sociétés de 2019
• One-stop shopping : vous nous
livrez le contenu, nous faisons le
reste
• Reprise de votre assemblée générale et de sa convocation dans
l’Agenda des convocations
• Campagne de génération de trafic
vers les convocations

MIJN TIJD
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Publicatiedatum: 16 september 2019
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Tarifs

Page d’accueil lecho.be | tijd.be & Marchés live

Campagne de génération de
trafic

Aperçu des publications financières

Les internautes peuvent consulter votre
publication via des bannières et des
boutons à cliquer sur la page d’accueil
de lecho.be | tijd.be et de Les Marchés |
MarktenLive. Ces éléments renvoient à
la page d’aperçu regroupant toutes les
publications financières récentes.
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Packages
1. Publication légale
• Votre avis financier dispose de sa
propre page Web sur lecho.be et/
ou tijd.be
• Votre avis est repris dans l’aperçu
des publications financières et dans
l’Agenda des convocations
• Campagne de génération de trafic
: vous profitez de la campagne de
génération de trafic qui renvoie à
l’aperçu des publications financières
et à l’Agenda des convocations.

Tarifs Finpub Digital

Conditions générales

Contact

(en euros, HTVA)
Tarif
Tarif de base

Prix sur demande

+ Mise en pages

+ 7.500

Autres possibilités de branding sur demande.
Supplément combinaison publication en ligne
et papier : 20 %.

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

Finpub passe au numérique

2.Publication légale à contenu de marque
• Votre avis financier dispose de sa
propre page Web personnalisée à votre
marque sur lecho.be et/ou tijd.be, 100 %
conforme à l’identité et au rayonnement
de votre marque et de votre entreprise.
• Votre avis est repris dans l’aperçu des
publications financières et dans l’Agenda
des convocations.
• Campagne de génération de trafic personnalisée à votre marque : les visiteurs
de lecho.be et/ou tijd.be peuvent accéder
directement à votre avis via une bannière
d’activation personnalisée à votre
marque, 100 % conforme à l’identité de
votre entreprise.
• Campagne de génération de trafic : vous
profitez de la campagne de génération de
trafic qui renvoie à l’aperçu des publications financières et à l’Agenda des
convocations.

• Prix sur demande
• Supplément combinaison publication en ligne et papier : 20 %
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Conditions générales
Annulation
Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be.
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PROXIMUS

Oproepingsbericht voor gewone en buitengewone algemene vergadering

Proximus

Publicatiedatum: 16 september 2019

En cas d’annulation dans les 24 heures
avant la parution, 50% du prix sera facturé.

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

Publicatiedatum: 16 september 2019

En cas d’annulation à partir de 17h, la
veille de la parution, 100% du prix sera
facturé.

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

© Shutterstock

(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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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
kredietfaciliteitenovereenkomst aangegaan
op 4 juli 2011 (zoals vervolgens gewijzigd, de “Senior Kredietovereenkomst”) tot
30 januari 2025 en (ii) het akkoord van de relevante kredietverstrekkers 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.

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
tot gevolg. Zoals hieronder uiteengezet, zijn deze Voorgestelde Wijzigingen (i) de
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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 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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Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

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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Get in contact

Geert Spapen
Business Partner Finance
geert.spapen@trustmedia.be
+32 (0)2 422 05 25
Els Pauwels
Senior Account Manager Finance
els.pauwels@trustmedia.be
+32 (0)2 422 05 24
Matériel
advops@mediafin.be

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

Laurens Jacobs
Account Executive Finance
laurens.jacobs@trustmedia.be
+32 (0)2 422 05 65

Tour & Taxis — Avenue du Port 86 C B309, 1000 Bruxelles ― trustmedia.be
Finpub passe au numérique
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