Elia System Operator SA/NV
Naamloze vennootschap met zetel in België
Ondernemingsnummer 0476.388.378 – RPR Brussel
(de Bestaande Emittent)

KENNISGEVING VOOR VERGADERING
Voor een afzonderlijke algemene vergadering van de houders (de Obligatiehouders) van iedere uitstaande
obligatiereeks van de Bestaande Emittent hieronder opgesomd (elk een Reeks en gezamenlijk de Obligaties) (een
dergelijke vergadering met betrekking tot iedere Reeks, met inbegrip van enige verdaagde vergadering, de
Vergadering), die zal plaatsvinden in de kantoren van de Bestaande Emittent te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België
op 30 oktober 2019 of zoals medegedeeld in geval van een verdaagde Vergadering. Begrippen met een hoofdletter die
in deze Kennisgeving voor Vergadering worden gebruikt, zullen, tenzij de context anders vereist, de betekenis hebben
die eraan gegeven wordt in de oproeping (de Kennisgeving) tot de Vergaderingen gedateerd op of rond 8 oktober 2019.
Beschrijving van de Obligaties

ISIN / Common Code

€ 500.000.000 1,375 procent. Vastrentende Obligaties met vervaldatum 27 mei 2024
(de 2024 Obligaties)

BE0002239086 / 1321648905

€ 500.000.000 1,375 procent. Vastrentende Obligaties met vervaldatum 14 januari 2026
(de 2026 Obligaties)

BE0002629104 / 193513832

€ 250.000.000 1,375 procent. Vastrentende Obligaties met vervaldatum 7 april 2027
(de 2027 Obligaties)

BE0002276450 / 159337642

€ 550.000.000 3,25 procent. Vastrentende Obligaties met vervaldatum 4 april 2028
(de 2028 Obligaties)

BE0002432079 / 091170175

€ 350.000.000 3 procent. Vastrentende Obligaties met vervaldatum 7 april 2029
(de 2029 Obligaties)

BE0002466416 / 105416385

€ 200.000.000 3,5 procent. Vastrentende Obligaties met vervaldatum 4 april 2033
(de 2033 Obligaties)

BE0002433085 / 091205793

Dit formulier dient door de betrokken Obligatiehouder te worden ingevuld en ondertekend en daarna te worden
teruggestuurd naar de Tabelleringsagent (samen met het relevante Stemcertificaat) via de stemwebsite (www.lucidis.com/elia) zodat het ten laatste om 17.00 uur (Brusselse tijd) op 24 oktober 2019 door de Tabelleringsagent wordt
ontvangen (of, opdat de betrokken Obligatiehouder in aanmerking zou komen voor de Vroege Deelnemingsvergoeding,
ten laatste om 17.00 uur (Brusselse tijd) op 16 oktober 2019).
Vragen en verzoeken voor bijstand in verband met deze Kennisgeving voor Vergadering kunnen worden gericht aan
de Tabelleringsagent via onderstaande contactgegevens.
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom
Telefoon: +44 20 7704 0880
Fax: + 44 20 3004 1590
E-mail: elia@lucid-is.com
Ter attentive van: Thomas Choquet
Stemwebsite: www.lucid-is.com/elia
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1.

Gegevens van de Obligatiehouder/Gevolmachtigde

De Ondergetekende Obligatiehouder (naam en voornaam / naam van de vennootschap):
……………………………………………………………………………………………………………..…

Domicilie / zetel: ……………………………………………………………………………………………

Paspoortnummer / identiteitskaartsnummer: …………………………………………………….………….

bevestigt hierbij:
(a)

dat de Obligaties met een totaal nominaal bedrag zoals hieronder bepaald in mijn/onze opdracht of
onder mijn/onze controle worden aangehouden en worden geblokkeerd in het Vereffeningssysteem
op de datum van deze Kennisgeving voor Vergadering en zullen geblokkeerd blijven tot de vroegste
van (i) de datum waarop deze Kennisgeving voor Vergadering, of een relevant onderdeel ervan, geldig
wordt herroepen of niet langer door mij/ons of onder mijn/onze controle wordt aangehouden en (ii)
de beëindiging van de relevante Vergadering (of van enige zulke verdaagde Vergadering); en

(b)

dat hij of zij*:
(i) een in Aanmerking komende Obligatiehouder is en (ii) de bedoeling heeft om in
persoon deel te nemen aan de relevante Vergadering.**
(i) een in Aanmerking komende Obligatiehouders is en (ii) de volgende persoon als
gevolmachtigde (de Gevolmachtigde) aanduidt om zich te vertegenwoordigen op de
relevante Vergadering en om te stemmen met betrekking tot het relevante
Buitengewoon Besluit:
Achternaam en voornaam van de Gevolmachtigde: ……………………………………
Domicilie van de Gevolmachtigde: ……………………………………………………
Paspoortnummer / identiteitskaartsnummer van de Gevolmachtigde**:
……………………………………………
(i) een Niet in Aanmerking komende Obligatiehouders is en (ii) de bedoeling heeft om
in persoon deel te nemen aan de relevante Vergadering.**
(i) een Niet in Aanmerking komende Obligatiehouders is en (ii) de volgende persoon
als gevolmachtigde (de Gevolmachtigde) aanduidt om zich te vertegenwoordigen op
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de relevante Vergadering en om te stemmen met betrekking tot het relevante
Buitengewoon Besluit:
Achternaam en voornaam van de Gevolmachtigde: …………………………………
Domicilie van de Gevolmachtigde: ……………………………………………………
Paspoortnummer / identiteitskaartsnummer van de Gevolmachtigde**:
……………………………………………

waarbij:
(i)

een in Aanmerking komende Obligatiehouder betekent een Obligatiehouder die heeft bevestigd
dat hij of zij (a) gevestigd en woonachtig is buiten de Verenigde Staten en geen “U.S. Person” is
(zoals gedefinieerd in Regulation S in het kader van de Securities Act) en (b) verder een persoon is
aan wie het Verzoek van Instemming met betrekking tot de Obligaties rechtmatig kan worden gericht
en die rechtmatig mag deelnemen aan het Verzoek van Instemming met betrekking tot de Obligaties;
en

(ii)

een Niet in Aanmerking komende Obligatiehouder betekent iedere Obligatiehouder die geen in
Aanmerking komende Obligatiehouder is.
* Gelieve één van de vakjes van uw keuze aan te kruisen en in te vullen indien nodig.
** Elke Obligatiehouder of Gevolmachtigde met het voornemen om de relevante Vergadering bij te
wonen en om er in persoon te stemmen moet op die Vergadering het relevante Stemcertificaat en een
voldoende bewijs van identiteit (bijvoorbeeld een identiteitskaart of paspoort) voorleggen.

De Gevolmachtigde (indien van toepassing) is door de ondergetekende gemachtigd om:
(i)

deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam van de ondergetekende te stemmen op het/de
relevante Buitengewo(o)n(e) Besluit(en) met betrekking tot de relevante Reeksen in
overeenstemming met de hierin uiteengezette instructies;

(ii)

de aanwezigheidslijst, de notulen van de betreffende Vergadering en alle bijlagen daarbij te
ondertekenen; en

(iii)

in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is (uitsluitend op basis van het oordeel
van de Bestaande Emittent) om deze volmacht uit te voeren, met een belofte van bekrachtiging.

De ondergetekende bekrachtigt en keurt hierbij alle door de Gevolmachtigde gestelde handelingen goed. De
Gevolmachtigde zal in naam van de ondergetekende stemmen met betrekking tot de relevante Buitengewone Besluiten
in overeenstemming met de hieronder uiteengezette steminstructies:
(a)

op de volgende agenda het Buitengewoon Besluit beschreven in paragraaf (b) hieronder goed te keuren:
(i)

de indeplaatsstelling van de Nieuwe Emittent, op de Datum van de Indeplaatsstelling van de Emittent
(zoals hieronder gedefinieerd), in de plaats van de Bestaande Emittent als emittent en
hoofdschuldenaar onder de desbetreffende Reeks en (behalve zoals uiteengezet in (ii) hieronder) de
bevrijding van de Bestaande Emittent van alle verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende Reeks;

(ii)

indien de TNB Aanstellingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd) niet plaatsvindt op of vóór de Datum
van de Indeplaatsstelling van de Emittent , het verlenen van een tijdelijke garantie door de Bestaande
Emittent met betrekking tot de verplichtingen van de Nieuwe Emittent uit hoofde van de Obligaties
van de desbetreffende Reeks, vanaf de Datum van de Indeplaatsstelling van de Emittent tot de TNB
Aanstellingsdatum;
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(iii)

een daaruit voortvloeiende wijziging aan het geval van wanprestatie in Voorwaarde 9(g);

(iv)

de goedkeuring van de Reorganisatie (zoals hieronder gedefinieerd) met als enig doel te
verduidelijken dat de Reorganisatie, indien zij zou plaatsvinden, geen geval van wanprestatie uitmaakt
overeenkomstig Voorwaarde 9(f) van dergelijke Reeksen, en de afstand van enige rechten die
Obligatiehouders van dergelijke Reeksen anders onder Voorwaarde 9(f) van dergelijke Reeksen
zouden hebben met betrekking tot de Reorganisatie, waarbij de goedkeuring en afstand van recht
ingevolge deze subparagraaf (iii) van kracht worden op de Datum van de Indeplaatsstelling van de
Emittent; en

(v)

bepaalde daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de relevante Agentschapsovereenkomst (zoals
hieronder gedefinieerd),

in ieder geval onderworpen aan de voldoening van de voorwaarden beschreven in paragraaf 5 van het
desbetreffende Buitengewoon Besluit, en aan hetgeen verder beschreven staat in deze Kennisgeving.
(b)

“DAT deze Vergadering van Obligatiehouders:
1.

(met inachtneming van paragraaf 5 van dit Buitengewoon Besluit) instemt en akkoord gaat met:
(a)

de wijziging van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties (de Voorwaarden), zoals
uiteengezet in Bijlage 1 van de relevante Agentschapsovereenkomst (zoals gedefinieerd in
de Kennisgeving), en zoals aangevuld door de relevante Definitieve Bepalingen (zoals
gedefinieerd in de Kennisgeving), om te voorzien in de indeplaatsstelling van Elia
Transmission Belgium SA/NV (de Nieuwe Emittent) in de plaats van de Bestaande Emittent
als emittent en hoofdschuldenaar onder de betreffende Reeks en (behalve zoals uiteengezet
in sub-paragraaf (b) hieronder) de bevrijding van de Bestaande Emittent van alle
verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende Reeks, dit alles zoals verder uiteengezet in
de Aanvullende Agentschapsovereenkomst en de Gewijzigde en Herziene Definitieve
Bepalingen (elk zoals gedefinieerd in paragraaf 2 hieronder);

(b)

indien de TNB Aanstellingsdatum (zoals gedefinieerd in de Kennisgeving) niet plaatsvindt
op of vóór de Datum van de Indeplaatsstelling van de Emittent (zoals gedefinieerd in de
Kennisgeving), het geven van een tijdelijke garantie door de Bestaande Emittent met
betrekking tot de verplichtingen van de Nieuwe Emittent onder de Obligaties vanaf de Datum
van de Indeplaatsstelling van de Emittent tot de TNB Aanstellingsdatum;

(c)

de (i) goedkeuring van de Reorganisatie (zoals gedefinieerd in de Kennisgeving) met als enig
doel te verduidelijken dat de Reorganisatie, indien zij zou plaatsvinden, geen geval van
wanprestatie uitmaakt onder Voorwaarde 9(f), en (ii) de afstand van enige rechten die
Obligatiehouders anders zouden hebben met betrekking tot de Reorganisatie, waarbij de
goedkeuring en afstand van recht ingevolge deze subparagraaf (c) van kracht worden op de
Datum van de Indeplaatsstelling van de Emittent; en

(d)

de daaruit voortvloeiende wijziging aan de relevante Agentschapsovereenkomst en aan het
geval van wanprestatie in Conditie 9(g),

die in ieder geval van kracht te worden op en vanaf de Datum van de Indeplaatsstelling van de
Emittent en dit alles zoals verder uiteengezet in de relevante Aanvullende Agentschapsovereenkomst,
de Gewijzigde en Herziene Definitieve Bepalingen en de Garantie;
2.

(onder voorbehoud van paragraaf 5 van dit Buitengewoon Besluit) stemt in met en toestemming geeft
tot, instrueert, verzoekt en machtigt:
(a)

de uitvoering van en (waar toepasselijk) de levering van:
(i)

een gewijzigde en herziene versie van de definitieve bepalingen met betrekking tot
de Obligaties (de Gewijzigde en Herziene Definitieve Bepalingen) door de
Bestaande Emittent en de Nieuwe Emittent;

(ii)

een
aanvullende
Agentschapsovereenkomst
Agentschapsovereenkomst)
ter
aanvulling
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(de
van

de

Aanvullende
relevante

Agentschapsovereenkomst door de Bestaande Emittent, de Nieuwe Emittent en de
Agent; en
(iii)

een garantie (de Garantie) door de bestaande Emittent,

in ieder geval om de wijzigingen en andere aangelegenheden bedoeld in paragraaf 1 van dit
Buitengewone Besluit uit te voeren, in de vorm of hoofdzakelijk in de vorm van de ontwerpen
die aan deze Vergadering werden voorgelegd en ter identificatie ondertekend door de
voorzitter van deze Vergadering; en
(b)

de Bestaande Emittent, de Nieuwe Emittent en de Agent om alle andere akten, instrumenten,
handelingen en zaken uit te voeren en te doen die noodzakelijk, wenselijk of nuttig kunnen
zijn om deze Buitengewone Resolutie en de uitvoering van de wijzigingen waarnaar wordt
verwezen in paragraaf 1 van deze Buitengewone Resolutie uit te voeren en te implementeren;

3.

ontslaat en bevrijdt de Agent van alle aansprakelijkheid waarvoor hij krachtens de relevante
Agentschapsovereenkomst of de Obligaties verantwoordelijk is of kan worden voor enige handeling
of nalatigheid in verband met dit Buitengewoon Besluit of de tenuitvoerlegging ervan, de in paragraaf
1 van dit Buitengewoon Besluit bedoelde wijzigingen of de tenuitvoerlegging van die wijzigingen;

4.

(onder voorbehoud van paragraaf 5 van dit Buitengewoon Besluit) keurt goed en stemt in met elke
intrekking, wijziging, compromis of regeling met betrekking tot de rechten van de Obligatiehouders
betreffende de Obligaties jegens de Bestaande Emittent, ongeacht of dergelijke rechten al dan niet
ontstaan onder de Voorwaarden, verbonden met, het gevolg van of te bewerkstelligen door de
wijzigingen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 van dit Buitengewoon Besluit en hun
tenuitvoerlegging;

5.

verklaart dat de tenuitvoerlegging van dit Buitengewoon Besluit afhankelijk is van:

6.

(a)

het nemen van dit Buitengewoon Besluit en, indien het desbetreffend Buitengewoon Besluit
wordt genomen op een verdaagde Vergadering met een meerderheid die minder dan een
derde van het uitstaande nominaal bedrag van de relevante Reeks vertegenwoordigt, de
homologatie van het relevante Buitengewoon Besluit door het Hof van Beroep in Brussel;

(b)

het niet beëindigingen van het Verzoek van Instemming in overeenstemming met de
bepalingen betreffende een dergelijke beëindiging, zoals uiteengezet in het Memorandum tot
Verzoek van Instemming; en

(c)

het vereiste quorum en de vereiste meerderheid van de stemmen uitgebracht op de
Vergadering die worden bereikt door de in Aanmerking komende Obligatiehouders, ongeacht
enige deelname aan de Vergadering door Niet in Aanmerking komende Obligatiehouders (en
deze zouden ook bereikt zijn indien enige Niet in Aanmerking komende Obligatiehouders
hun status als Niet in Aanmerking komende Obligatiehouders zouden bevestigen en afstand
zouden doen van hun recht om de Vergadering bij te wonen en er hun stem uit te brengen (of
zich te laten vertegenwoordigen)), en besluit dat ook indien het Buitengewoon Besluit op de
Vergadering wordt aangenomen maar aan deze voorwaarde niet voldaan is, de voorzitter van
de Vergadering hierbij geautoriseerd, geïnstrueerd, verzocht en gemachtigd wordt om deze
Vergadering te verdagen op dezelfde basis (met inbegrip van het quorum) als voor de
verdaging van een Vergadering waarop het vereiste quorum niet werd bereikt, voor de
heroverweging van beslissingen 1 tot 7 van dit Buitengewoon Besluit (met uitzondering van
beslissing 5(c) van dit Buitengewoon Besluit) op de verdaagde Vergadering, en in plaats van
de voorgaande bepalingen van beslissing 5(c) zal aan de desbetreffende voorwaarde voldaan
zijn indien het quorum vereist voor, en de vereiste meerderheid van stemmen uitgebracht op,
de verdaagde Vergadering bereikt worden door de In Aanmerking komende
Obligatiehouders, ongeacht enige deelname aan de Vergadering door Niet in Aanmerking
komende Obligatiehouders (en deze zouden ook bereikt zijn indien enige Niet in Aanmerking
komende Obligatiehouders hun status als Niet in Aanmerking komende Obligatiehouders
zouden bevestigen en afstand zouden doen van hun recht om de Vergadering bij te wonen en
er hun stem uit te brengen (of zich te laten vertegenwoordigen));

doet onherroepelijk afstand van iedere vordering die Obligatiehouders tegen de Agent kunnen hebben
als gevolg van enig verlies of schade die Obligatiehouders kunnen lijden als gevolg van het feit dat
de Agent handelt naar aanleiding van dit Buitengewoon Besluit en/of diens deelname aan en
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uitvoering in het kader van de Aanvullende Agentschapsovereenkomst en bevestigt dat de
Obligatiehouders verder bevestigen dat zij niet zullen trachten de Agent aansprakelijk te stellen voor
dergelijk verlies of schade; en
7.

erkent dat de volgende termen, zoals gebruikt in dit Buitengewoon Besluit, de onderstaande betekenis
hebben:
Agent betekent BNP Paribas Securities Services SCA, bijkantoor Brussel;
Bestaande Emittent betekent Elia System Operator SA/NV;
In Aanmerking komende Obligatiehouder betekent iedere Obligatiehouder die heeft bevestigd dat
hij of zij (a) gevestigd en woonachtig is buiten de Verenigde Staten en geen “U.S. Person” is (zoals
gedefinieerd in Regulation S in het kader van de Securities Act) en (b) verder een persoon is ten
aanzien van wie het Verzoek van Instemming met betrekking tot de Obligaties rechtmatig kan worden
gericht en die rechtmatig mag deelnemen aan het Verzoek van Instemming met betrekking tot de
Obligaties;
Kennisgeving betekent de oproeping tot deze Vergadering, onder andere, gedateerd op of rond 8
oktober 2019;
Memorandum tot Verzoek van Instemming betekent het Memorandum tot Verzoek van
Instemming van 8 oktober 2019, opgesteld door de Bestaande Emittent betreffende het Verzoek van
Instemming met betrekking tot de Obligaties;
Niet in Aanmerking komende Obligatiehouder betekent iedere Obligatiehouder die geen in
Aanmerking komende Obligatiehouder is;
Nieuwe Emittent betekent Elia Transmission Belgium SA/NV; en
Verzoek van Instemming met betrekking tot de Obligaties betekent de uitnodiging door de
Bestaande Emittent aan alle in Aanmerking komende Obligatiehouders om in te stemmen met de
wijzigingen waarnaar verwezen wordt in dit Buitengewoon Besluit, zoals beschreven in het
Memorandum tot Verzoek van Instemming en zoals kan worden gewijzigd in overeenstemming met
de voorwaarden ervan.”

2.

De gegevens van de Obligaties waarop deze Kennisgeving van Vergadering slaat, zijn als volgt:

Beschrijving
van de
Obligaties

ISIN /
Common Code

€ 500.000.000
1,375 procent.
Vastrentende
Obligaties
met
vervaldatum
27 mei 2024

BE0002239086
/ 1321648905

€ 500.000.000
1,375 procent.
Vastrentende
Obligaties
met
vervaldatum
14 januari
2026

BE0002629104
/ 193513832

Totale hoofdsom van
de relevante Obligaties
die VOOR het
relevante
Buitengewoon Besluit
stemmen*

Totale hoofdsom van
de relevante Obligaties
die TEGEN het
relevante
Buitengewoon Besluit
stemmen*

Totale hoofdsom van
de relevante
Obligaties waarvoor
de Obligatiehouder
zich van de stemming
onthoudt*

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….
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Beschrijving
van de
Obligaties

ISIN /
Common Code

€ 250.000.000
1,375 procent.
Vastrentende
Obligaties
met
vervaldatum 7
april 2027

BE0002276450
/ 159337642

€ 550.000.000
3,25 procent.
Vastrentende
Obligaties
met
vervaldatum 4
april 2028

BE0002432079
/ 091170175

€ 350.000.000
3 procent.
Vastrentende
Obligaties
met
vervaldatum 7
april 2029

BE0002466416
/ 105416385

€ 200.000.000
3,5 procent.
Vastrentende
Obligaties
met
vervaldatum 4
april 2033

BE0002433085
/ 091205793

*
3.

Totale hoofdsom van
de relevante Obligaties
die VOOR het
relevante
Buitengewoon Besluit
stemmen*

Totale hoofdsom van
de relevante Obligaties
die TEGEN het
relevante
Buitengewoon Besluit
stemmen*

Totale hoofdsom van
de relevante
Obligaties waarvoor
de Obligatiehouder
zich van de stemming
onthoudt*

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

€……………………….

Vul aan waar nodig en schrap wat niet van toepassing is.

De volgende bankrekeninggegevens dienen te worden gebruikt voor de betaling van de Vroege
Deelnemingsvergoeding (indien van toepassing):

Rekeningnummer: IBAN: …………………………………….……………BIC: ………………………..

Naam rekeninghouder: ……...……………………………………………………….……………….…
Iedere in Aanmerking komende Obligatiehouder van wie de Tabelleringsagent niet later dan de Einddatum voor
Vroege Deelnemingsvergoeding een geldige Instructie tot Gegroepeerde Stem of Kennisgeving van Vergadering
(samen met het relevante Stemcertificaat) ontvangt, komt, onder de voorwaarden uiteengezet in het Memorandum tot
Verzoek van Instemming, in aanmerking voor het ontvangen van de Vroege Deelnemingsvergoeding, dit alles zoals
verder uiteengezet in het Memorandum tot Verzoek van Instemming. Gelieve er rekening mee te houden dat het
niet specifiëren van de vereiste bankrekeninggegevens ertoe leidt dat de Vroege Deelnemingsvergoeding niet
aan de in Aanmerking komende Obligatiehouder kan worden betaald.
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4.

Stemcertificaat
Door deze Kennisgeving van Vergadering te ondertekenen, bevestigt de Obligatiehouder dat de relevante
Obligaties die het voorwerp van deze Kennisgeving van Vergadering uitmaken, geblokkeerd zijn in
overeenstemming met artikel 571 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De Obligatiehouder voegt
bij dit formulier een Stemcertificaat, uitgegeven door ofwel een erkende rekeninghouder in de zin van artikel
468 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, via dewelke hij of zij de Obligaties aanhoudt (de
Erkende Rekeninghouder), ofwel het Vereffeningssysteem, dat verklaart dat de Obligaties waarvoor een
Kennisgeving van Vergadering gegeven wordt geblokkeerd wordt tot de vroegste van (i) de beëindiging van
de relevante Vergadering (of van enige verdaagde Vergadering) en (ii) de inlevering van het Stemcertificaat
bij de Erkende Rekeninghouder of bij het Vereffeningssysteem die het uitgaf, en dit tot de vrijgave van de
Obligaties waarvoor het Stemcertificaat werd afgegeven, de houder van dergelijk certificaat is gerechtigd om
aanwezig te zijn en te stemmen op de Vergadering of op enige verdaagde Vergadering met betrekking tot de
Obligaties waarop het Stemcertificaat betrekking heeft.

5.

Herroepbaarheid / voortdurende geldigheid voor een verdaagde Vergadering
Deze Kennisgeving van Vergadering kan door de ondergetekende worden herroepen, door een kennisgeving
van herroeping af te leveren aan de Tabelleringsagent, die ten laatste naar behoren door de Tabelleringsagent
wordt ontvangen om 17.00 uur (Brusselse tijd) op 24 oktober 2019 (deze datum en tijdstip, met betrekking
tot de relevante Reeksen, dewelke kunnen worden verlengd, de Vervaldatum) of (indien van toepassing)
17.00 uur (Brusselse tijd) op de vierde Werkdag voor het tijdstip waarop enige verdaagde Vergadering
plaatsvindt.

Iedere Kennisgeving van Vergadering zal, behalve indien deze geldig werd herroepen, geldig blijven voor een
verdaagde Vergadering.

ONDERTEKENING VAN DEZE KENNISGEVING VAN VERGADERING

Gedaan te ……………………………………………………….**, op …….………………….***

Handtekening(en): …………………………………………………………………………………. *
Gelieve te dateren en te ondertekenen.
*

Juridische entiteiten dienen de voornaam, achternaam en titel van de natuurlijke perso(o)n(en) die
namens hen tekenen te vermelden.

**

Vermeld plaats van ondertekening.

***

Vermeld datum van ondertekening.

Naam van de Obligatiehouder:

……………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………

E-mailadres

……………………………………………………………………………
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