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Woluwelaan 58 

1200 Brussel 

BE 0 426 184 049 RPR Brussel 

Naamloze vennootschap en 

Gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch Recht 

 

 

CONVERTEERBARE OBLIGATIES VOOR EEN TOTAAL BEDRAG VAN 219,3 MILJOEN € 

AAN 0,1875 % DIE VERVALLEN IN 2021 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE NOMINATIEVE AANDEELHOUDERS 

 

 

Dit formulier dient ingevuld en ondertekend naar uw financiële  instelling1 te worden gestuurd per e-mail 

(een gescande kopie van het ingevulde en ondertekende formulier moet aan uw email gehecht worden) met 

in kopie het volgende emailadres: bosecuritisation@kbc.be.  

 

Dit formulier moet (direct of indirect via uw financiële instelling) KBC Bank NV bereiken uiterlijk om 

17u00 (CET) op 9 september 2016. U wordt vriendelijk verzocht om alle instructies in dit formulier op te 

volgen. Indien u deze niet opvolgt, is het mogelijk dat uw verzoek niet kan worden aanvaard. 

 

Dit inschrijvingsformulier is bestemd voor de houders van nominatieve gewone of bevoorrechte aandelen 

Cofinimmo, in het kader van de uitgifte door Cofinimmo van senior niet-gewaarborgde converteerbare 

obligaties aan 0,1875 % die vervallen op 15 september 2021 voor een totaal bedrag van 219,3 MILJOEN 

€. In het kader van deze uitgifte, kunnen de aandeelhouders, onder voorbehoud van de regelgevingen van 

toepassing in het land waar ze verblijven, inschrijven op converteerbare obligaties, a rato van 1 

converteerbare obligatie voor 14 aandelen (gewone of bevoorrechte) in bezit op6 september 2016 na sluiting 

van de beursmarkten. 

 

Dit formulier kan enkel gebruikt worden voor een inschrijving a rato van de nominatieve aandelen van 

Cofinimmo die u bezit. Indien u gedematerialiseerde aandelen van Cofinimmo bezit en u wenst in schrijven 

op deze converteerbare obligaties volgens hierboven vermelde ratio, nodigen wij u uit contact op te nemen 

met uw financiële instelling. 

 

Voor het nemen van uw beslissing tot investeren, nodigen wij u uit om aandachtig het prospectus te 

raadplegen. Het prospectus is samengesteld uit een verrichtingsnota (die de verrichting beschrijft), het 

jaarverslag 2015 (die Cofinimmo beschrijft) en een samenvatting. Dit zal u toelaten om de verdiensten van 

deze verrichting en het opportuun karakter (of niet) van een investering in converteerbare obligaties te 

waarderen. Het prospectus wordt gratis ter beschikking gesteld van de investeerders op de maatschappelijke 

zetel van Cofinimmo, alsook via de website: www.cofinimmo.be. Het prospectus wordt ook gratis ter 

beschikking gesteld aan de investeerders op vraag aan KBC Bank NV op nummer +32 78 152 154 (Frans) 

of +32 78 152 153 (Nederlands), en aan de Belgische kantoren van HSBC, gelegen te 1000 Brussel, de 

Meeûssquare 23, van JP Morgan, gelegen te 1210 Brussel, Albert II-laan 1, 10de verdieping, en van de 

Société Générale, gelegen te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.  

 

  

                                                           
1 waar de nieuwe converteerbare obligaties gedematerialiseerd geleverd dienen te worden 
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Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………., (1) 

wonende te/met maatschappelijke zetel ……………………………………………………………., (1), 

 

Eigenaar van (positie op datum van 6 september 2016, na sluiting van de markten): 

(1) ……….. gewone nominatieve aandelen COFINIMMO, met coupon Nr. 29 aangehecht 

(1) ……….. nominatieve aandelen bevoorrechte 1 COFINIMMO, met coupon Nr. 17 aangehecht 

(1) ……….. nominatieve aandelen bevoorrechte 2 COFINIMMO, met coupon Nr. 16 aangehecht 

(de posities zijn cumuleerbaar)  

 

 

_______________________________ 

(1) In te vullen  

 

na kennis genomen te hebben van het prospectus en van de bepalingen en voorwaarden van de 

converteerbare obligaties alsook van de risico’s verbonden aan deze vorm van investering, 

ga akkoord om in te schrijven op (1) ……….... gedematerialiseerde converteerbare obligaties met een 

nominaal bedrag van 146,00 EUR elk, voor een totaal inschrijvingsbedrag van …………….EUR (te 
weten 146,00 EUR vermenigvuldigd met het aantal converteerbare obligatie hierboven vermeld). 

 

Ik heb neem akte van het feit dat als het aantal converteerbare obligaties dat ik vermeld het aantal waarop ik 

recht heb overstijgt, het verminderd zal worden tot het maximum dat mij kan worden toegekend. 

 

De volledige prijs van de ingeschreven obligaties, te verhogen met de toepasselijke overschrijvingskosten(2), 

moet worden gecrediteerd op de COFINIMMO rekening IBAN BE69 4350 3161 2178 en BIC KREDBEBB 

bij KBC Bank NV tegen uiterlijk 9 september  2016. 

 

De nieuwe converteerbare obligaties worden gedematerialiseerd geleverd. Ik verzoek dan ook om ze te 

leveren op mijn effectenrekening nummer.…………………………....................….., met BIC Code 

………………….. geopend bij 

………................................. (naam van een financiële instelling). 

 

 

 

Opgemaakt te …………………………….….op …………………………………… 2016. 

 

 

 

Handtekening ……………………………................... 

 

 

Gelieve een telefoonnummer en een e-mailadres op te geven waarop we u kunnen bereiken indien nodig: 

Telefoonnr. …………………………………… – E-mail: ………………………………………. evenals de 

naam en contactgegevens van de financiële instelling waar de gedematerialisseerde nieuwe converteerbare 

obligaties dienen geleverd te worden ……………………………………. 

 

 

Indien u niet in België verblijft, is uw recht om op nieuwe converteerbare obligaties COFINIMMO in 

te schrijven mogelijks onderworpen aan bepaalde beperkingen voorzien in de effectenwetgeving en 

andere regelgeving die van toepassing is in uw land. 

 

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF 

ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ZUID-AFRIKA, 

AUSTRALIË, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DE VERSPREIDING OF 

VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DE HIERBOVEN BESCHREVEN EFFECTEN HEBBEN 
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GEEN ONDERWERP UITGEMAAKT VAN EEN INSCHRIJVING IN HET KADER VAN DE US 

SECURITIES ACT VAN 1993, ZOALS GEWIJZIGD, EN MOGEN NIET WORDEN 

AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA BIJ 

AFWEZIGHEID VAN REGISTRATIE OF EEN GELDIGE VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE 

DAARONDER. 

 

 

 

*                   * 

* 

_______________________________________________________ 

(2) gelieve hiervoor contact op te nemen met uw financiële instelling. 


