Aan de houders van aandelen op naam enkel in België en in andere rechtsgebieden waarop geen
beperkingen van toepassing zijn
NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN
OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DE
VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN
TOEPASSING. GELIEVE HET BELANGRIJKE BERICHT AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT TE
LEZEN.

Wereldhave Belgium NV
Medialaan 30/6
1800 Vilvoorde België
+32 (0)2 732 19 00
Ondernemingsnummer: BE 0412.597.022

Keuzedividend
INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM
Dit formulier dient ingevuld en ondertekend naar BNP Paribas Fortis, loket bank aangesteld door Wereldhave Belgium,
te worden gestuurd per e-mail (een gescande kopie van het ingevulde en ondertekende formulier moet aan uw email
gehecht worden) aan CFCM-ECM@bnpparibasfortis.com. Dit formulier dient BNP Paribas Fortis te bereiken
uiterlijk om 16u00 (CET) op 10 mei 2021. 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.
Ik, ondergetekende, ……………
wonende te/met maatschappelijke zetel te ………….
eigenaar van dividendrechten coupon Nr. 25 en verbonden aan [•] aandelen Wereldhave Belgium op naam,
die kennis heeft van de bepalingen en voorwaarden van het keuzedividend en het informatiememorandum,
De aandeelhouder heeft in het kader van het keuzedividend voor het boekjaar 2020 de keuze tussen:
•

De inbreng van zijn dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap, in ruil voor nieuwe aandelen; of

•

Uitbetaling van het dividend in geld; of

•

Een combinatie van beide voorgaande opties.

Ik ga akkoord om:
Om in te schrijven op …………………. nieuwe aandelen (*), aan een prijs van EUR 40,60 per nieuw
aandeel, door …………………. dividendrechten coupon Nr. 25 uit te oefenen.
En/of …………………. dividendrechten coupon Nr. 25 in CASH (EUR 2,80 net / dividendrecht) op te
nemen.
Ik heb akte genomen van het feit dat ik recht heb op 2 nieuwe aandelen voor 29 dividendrechten coupon Nr.
25. Ik heb er ook akte van genomen dat als het aantal nieuwe aandelen dat ik vermeld het aantal waarop ik
recht heb overstijgt, het verminderd zal worden tot het maximum dat mij kan worden toegekend.
De toegekende nieuwe aandelen zullen dezelfde vorm hebben als de reeds aangehouden bestaande aandelen.
Ik verzoek dat de CASH zal worden afgeleverd op mijn CASH-rekening IBAN .……………………………..
& BIC .…………………………….., geopend bij ………................................. (naam van een financiële
instelling in België).

Gedaan op …………………………………… 2021
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Handtekening……………………………………...................
Gelieve een telefoonnummer en een e-mailadres op te geven waarop we u kunnen bereiken indien nodig:
Telefoonnr: …………………………………… – E-mail: …………………………………………………

(*) Indien u niet in België verblijft, is uw recht om op nieuwe aandelen Wereldhave Belgium in te schrijven
onderworpen aan en mogelijk uitgesloten door de effectenwetgeving en andere regelgeving die van toepassing is
in uw land.
Dit Informatiememorandum mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die hier in België toegang tot hebben.
Het op het internet beschikbaar stellen van dit Informatiememorandum - dat enkel de Belgische markt viseert - is op
geen enkele wijze bedoeld om een publiek aanbod uit te maken in enig rechtsgebied buiten België. Het reproduceren
van deze elektronische versie op een andere website dan deze van de Vennootschap of op enige andere locatie in
gedrukte vorm met het oog op de distributie daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden.
De volgende informatie vormt geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Wereldhave Belgium of deze
aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormt ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van
Wereldhave Belgium of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten
vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het
geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag
ontvangen. De aandelen van Wereldhave Belgium werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities
Act van 1933 en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder
de US Securities Act van 1933 of zonder geldige registratievrijstelling en Wereldhave Belgium is niet voornemens een
aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of aan enige ingezetene,
verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Geen enkel element van de informatie in
dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap noch een kopie ervan mag worden meegenomen of
verzonden in en naar, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten, Australië, Canada of
Japan, of elders buiten België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en
enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke
beperkingen en deze na te leven.
De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van, noch verplichting tot het up-to-date
houden van de informatie opgenomen in dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap. Deze
informatie mag niet worden begrepen als het geven van een advies of het doen van een aanbeveling en er mag niet op
worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en
ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting
uitgedrukt in dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap.
Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via de website van de
Vennootschap of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is
toegelaten of indien het aanbod of verzoek wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek
wettelijk gezien niet mag ontvangen. Dergelijke aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als
reactie op dit Informatiememorandum of de website van de Vennootschap, worden niet aanvaard. Een aandeelhouder
moet zelf onderzoeken of hij op het keuzedividend kan ingaan. Het is zijn verantwoordelijkheid de wetten van het
rechtsgebied waar hij woont of verblijft, of waarvan hij de nationaliteit heeft, volledig na te leven (met inbegrip van het
bekomen van eender welke vergunningen van een overheid, regelgevende instantie of ander die vereist zou kunnen
zijn).
Geen overheid heeft zich uitgesproken over dit Informatiememorandum. Geen overheid heeft de opportuniteit en de
kwaliteit van deze verrichting beoordeeld, noch de toestand van de personen die ze verwezenlijken.

*
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