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DEZE EUR 600.000.000[600].000.000 CONVERTEERBARE AANDEELHOUDERSLENING MET 

VASTE RENTE (de Overeenkomst) is gedateerd [2] december 2021. 

TUSSEN: 

(1)ALLIANDER N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht en ingeschreven in de 

Kamer van Koophandel onder nummer 34108286 (de Leningnemer);  

(2)DE AANDEELHOUDERS van de Leningnemer genoemd in Schedule 1 (De Leningverstrekkers) als 

Leningverstrekkers (de Leningverstrekkers); en 

(3)[⚫]PROVINCIE GELDERLAND, in de hoedanigheid van closing agent (de Closing Agent). 

ER WORDT OVEREENGEKOMEN: 

1.DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1Definities 

In deze Overeenkomst: 

10-jaars Swaprente: de mid-swaprente met betrekking tot een Herzieningsperiode uitgedrukt als een 

jaarlijkse rente voor swaptransacties in euro met een looptijd van 10 jaar die aanvangt op de 

betreffende Herzieningsdatum zoals gepubliceerd op Bloombergscherm "[⚫]EUSA10", of, indien er 

geen rente beschikbaar is op dit scherm op het betreffende moment, de mid-swaprente uitgedrukt als 

jaarlijkse rente voor swaptransacties in euro met een looptijd van 10 jaar die aanvangt op de 

betreffende Herzieningsperiode op een andere pagina of informatiedienst waarvan de Leningnemer en 

de Leningverstrekkerscommissie (hierbij optredend volgens de instructies van de Meerderheid van 

Leningverstrekkers) gezamenlijk bepalen dat deze het Bloomberg-scherm kunnen vervangen voor het 

publiceren van swaprentes van toonaangevende referentiebanken voor swaps in euro (in beide 

gevallen, de Herzieningsrente Schermpagina) om 11:00 uur (Centraal Europese Tijd) op de 

betreffende Herzieningsdatum.  Indien de betreffende 10-jaars Swaprente niet wordt gepubliceerd op 

de Herzieningsrente Schermpagina op de betreffende Herzieningsdatum, dan geldt op deze 

Herzieningsdatum de Referentiebank Herzieningsrente als 10-jaars Swaprente; 

10-jaars Swaprente Quotations: met betrekking tot een Herzieningsperiode het rekenkundig 

gemiddelde van bied- en laattarieven voor de jaarlijkse vaste rente (vastgesteld op een 30/360-dagen-

basis) van een renteswap van vaste naar variabele rente in euro (a) met een looptijd van tien jaar die 

aanvangt op de betreffende Herzieningsdatum, (b) van een omvang die representatief is voor een 

enkele transactie in de betreffende markt op het betreffende moment bij een erkende dealer met een 

goede kredietwaardigheid in de swapmarkt en (iii) waarvan de variabele rente is gebaseerd op het 6-

maands EURIBOR-tarief (berekend op basis van het aantal werkelijk verstreken dagen en een jaar van 

360 dagen) of, indien het 6-maands EURIBOR-tarief niet meer wordt vastgesteld of gepubliceerd, een 

alternatieve rente die EURIBOR heeft vervangen in het dagelijks gebruik op de markt voor het bepalen 

van variabele rentetarieven van effecten in euro's (de Alternatieve Rente) of een opvolger of 

vervanger van EURIBOR die formeel wordt aanbevolen door een Relevant Nominating Body (de 

Vervangingsrente), plus een spread (die zowel positief als negatief kan zijn) of de formule of 

methodologie voor de berekening van een spread, waarvan, in elk der gevallen, de OFA heeft 

vastgesteld dat deze moet worden toegepast op de Alternatieve Rente of de Vervangingsrente (welke 

van toepassing is) om, in zoverre dit redelijkerwijs haalbaar is, economische schade of voordeel voor 

de Leningverstrekkers als gevolg van de vervanging van het EURIBOR-tarief door de 

Vervangingsrente of de Alternatieve rente (de Aanpassingsspread), beide zoals vastgesteld door de 

OFA, te verminderen of te voorkomen.  De OFA stelt de Leningnemer op de hoogte van de 
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Alternatieve Rente of de Vervangingsrente en een Aanpassingsspread, waarop de Leningnemer 

onverwijld de Leningverstrekkers informeert, met dien verstande dat wanneer de OFA te goeder trouw 

en in overleg met de Leningnemer vaststelt dat er geen Vervangingsrente en geen duidelijke 

marktconsensus is over een mogelijke vervangende rente voor EURIBOR naar goed gebruik op de 

markt voor het vaststellen van variabele rentetarieven voor effecten uitgedrukt in euro's, de OFA een 

passende alternatieve rente en Aanpassingsspread vaststelt, waarbij de beslissing van de OFA bindend 

is voor de Leningnemer, de Leningverstrekkerscommissie en de Leningverstrekkers.  Als de OFA niet 

bij machte is om een passende alternatieve rente vast te stellen, is de Referentiebank Herzieningsrente 

voor de betreffende periode voor iedere Herzieningsperiode, behoudens de Herzieningsperiode die 

aanvangt op de Eerste Herzieningsdatum, de Referentiebank Herzieningsrente zoals die gold in de 

voorgaande Herzieningsperiode, of (ii) als de Herzieningsperiode aanvangt op de Eerste 

Herzieningsdatum, de laatst beschikbare 10-jaars mid-swaprente voor swaptransacties in euro's, 

uitdrukt als een jaarlijkse rente, op de Herzieningsrente Schermpagina.  

2018-Effecten: de Eeuwigdurende Achtergestelde Obligatielening van € 500.000.000 die door 

Leningnemer is uitgegeven op 8 februari 2018 (XS1757377400); 

Bijkomend Bedrag: een bijkomend bedrag te betalen door de Leningnemer voortvloeiend uit en in 

overeenstemming met Artikel 13.2(c);  

Achterstallige Rente: heeft de daaraan in Artikel 11.4(b) toegekende betekenis; 

Statuten: de statuten van de Leningnemer zoals van tijd tot tijd gewijzigd; 

Goedkeuring: een goedkeuring, instemming, toestemming, besluit, vergunning, vrijstelling, 

deponering, registratie of verklaring; 

Leningnemer: Alliander N.V.; 

Werkdag: een dag (uitgezonderd zaterdagen en zondagen) waarop banken in Nederland geopend zijn 

voor algemene diensten; 

Wijziging in Zeggenschap: wordt geacht te hebben plaatsgevonden (al dan niet met instemming van 

de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van de Leningnemer) indien een of meerdere 

personen (Relevant(e) Perso(o)n(en)) die in onderling overleg handelt/handelen of perso(o)n(en) die 

of uit naam van Relevant(e) Perso(o)n(en) handelt/handelen, direct of indirect (A) meer dan 50 procent 

van de uitstaande Gewone Aandelen van de Leningnemer of (B) een zodanig aantal aandelen in het 

kapitaal van de Leningnemer verwerft (verwerven) of verkrijgt (verkrijgen) dat hier meer dan 50% 

van de stemrechten aan is verbonden die normaliter kunnen worden uitgeoefend in een algemene 

aandeelhoudersvergadering; 

Closing Agent: Provincie Gelderland; 

Afsluitdatum: 15 december 2021; 

Commitment Voorstel: een document dat wezenlijk de vorm heeft zoals weergegeven in Schedule 5 

(Model voor een Commitment Voorstel)separaat door de Leningnemer gedeeld met elke 

Leningverstrekker; 

Commitments: het bedrag dat met betrekking tot iedere Leningverstrekker in Schedule 1 (De 

Leningverstrekkers) achter zijn naam staat vermeld en het bedrag van andere Commitments die uit 

hoofde van Overeenkomst aan hem zijn overgedragen, voor zover deze niet overeenkomstig de 

bepalingen van deze Overeenkomst zijn ingetrokken, verlaagd of door hem zijn overgedragen; 
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een Verplichte Vereffening van Achterstallige Rente vindt plaats: 

(a)als de Leningnemer dividend aankondigt, hiertoe besluit, betaalt of uitkeert of een betaling doet 

(anders dan een dividend in de vorm van aandelen) over aandelen in zijn aandelenkapitaal; 

(b)als de Leningnemer dividend aankondigt, betaalt of uitkeert of een betaling doet over 

Gelijkwaardige Verplichtingen, tenzij dit dividend of deze uitkering onder de bepalingen van 

een Gelijkwaardige Verplichting niet discretionair is. 

(c)als de Leningnemer aandelen inkoopt, terugkoopt of op andere wijze verkrijgt (anders dan (a) in 

relatie tot een beloningsregeling voor het personeel of gelijksoortige regelingen met of ten 

gunste van werknemers, directieleden, directeuren of consultants, (b) als gevolg van de 

omruiling of conversie van een klasse of serie van aandelenkapitaal voor een andere klasse of 

serie van aandelenkapitaal of (c) als gevolg van een aandelenruil of activaruil of gelijksoortige 

regeling zoals overeengekomen door de Leningnemer en een derde partij); of 

(d)als de Leningnemer Gelijkwaardige Verplichtingen intrekt, inkoopt of op andere wijze verkrijgt, 

tenzij in het geval van (a) aflossing van Gelijkwaardige Verplichtingen op de geplande 

vervaldatum, of (b) conversie naar of omruiling in aandelen van het aandelenkapitaal van de 

Leningnemer, of (c) als de Leningnemer voorstelt om de Leningen en de Gelijkwaardige 

Verplichtingen geheel of gedeeltelijk af te lossen, terug te kopen of op andere wijze te 

verkrijgen middels een openbare bieding waarbij de bedragen van de Leningen en de 

Gelijkwaardige Verplichtingen die worden teruggekocht of verkregen in proportie zijn met de 

uitstaande hoofdsommen op dat moment. 

Conversiedatum: heeft de daaraan in Artikel 12.4(e) toegekende betekenis; 

Conversie Event: 

(a)een downgrade van de kredietrating voor langlopende kredieten van de Leningnemer naar een rating 

lager dan: 

(i)[A]  door S&P; 

(ii)[A2]  door Moody's, of 

(iii)een gelijkwaardige rating door een ander kredietbureau (A) dat wordt erkend door De 

Nederlandse Bank en (B) waarmee de Leningnemer een contractuele verbintenis heeft 

waaronder de Leningnemer een kredietrating voor langlopende kredieten is toegekend 

(een Erkend Ratingbureau); 

(b)een van de kredietratings zoals opgenomen in lid (a) hierboven onder Credit Watch komt te vallen 

of er een gelijksoortige gebeurtenis plaatsvindt die kan leiden tot een downgrade naar één 

niveau onder [A]  door S&P, [A2]  door Moody's, of naar een gelijkwaardig ratingniveau van 

een Erkend Ratingbureau;  

(c)de FFO/Nettoschuld-ratio is lager dan 16% en de Leningnemer verwacht op basis van redelijke 

aannames dat binnen 18 maanden na de datum waarop is vastgesteld dat deze ratio lager is 

dan 16% (i) de FFO / Nettoschuld-ratio niet gaat stijgen naar ten minste 16% of (ii) de FFO / 

Nettoschuld-ratio lager zal worden dan 15%, of 

(d)de Aanwijzing tot Uitgifte nietig wordt verklaard, wordt ingetrokken of een resterende geldigheid 

heeft van 3 maanden of minder; 
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Conversienotificatie: heeft de daaraan in Artikel 12.4(a) toegekende betekenis; 

Conversiekoers: heeft de daaraan in Artikel 12.1(b) toegekende betekenis; 

Conversierecht: heeft de daaraan in Artikel 12.1(a) toegekende betekenis; 

Conversie-aandelen: de Gewone Aandelen die worden uitgegeven en geleverd aan de 

Leningverstrekkers door de Leningnemer op de Vereffeningsdatum uit hoofde van en in 

overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 12 (Conversie); 

Converteerbare Bedrag: heeft de daaraan in Artikel 12.1(a)(i) toegekende betekenis; 

Credit Watch: de Leningnemer is opgenomen op een lijst van een Ratingbureau of een Erkend 

Ratingbureau waarmee het signaal wordt afgegeven dat dit bureau overweegt om de kredietrating van 

de Leningnemer te verlagen; 

Verzuim: een Verzuimgebeurtenis of enig andere gebeurtenis of omstandigheid als bedoeld in Artikel 

23 (Verzuimgebeurtenis) die (na afloop van een hersteltermijn, het sturen van een ingebrekestelling, 

het komen tot een vaststelling uit hoofde van deze Overeenkomst of een combinatie hiervan) een 

Verzuimgebeurtenis oplevert. 

Uitgestelde Rentebetaling: heeft de daaraan in Artikel 11.4(a) toegekende betekenis; 

Uitstelverzoek: heeft de daaraan in Artikel 11.4(a) toegekende betekenis; 

BW: het Burgerlijk Wetboek; 

Elektriciteitswet 1998: Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het 

transport en de levering van elektriciteit, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, voor het laatst door de Wet 

van 27 Maart 2019 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (Stb. 2019/123); 

Elektriciteitsnetwerk: een elektriciteitsnetwerk (net) zoals beschreven in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel i van de Elektriciteitswet 1998 dat in eigendom is en wordt beheerd door een of meerdere 

entiteiten van de Groep, in overeenstemming met hoofdstuk 3 van de Elektriciteitswet 1998; 

EURIBOR: de Euro Interbank Offered Rate;  

Euro of € of EUR: de valuta die is geïntroduceerd aan het begin van de derde fase van de economische 

en monetaire unie voortkomend uit het Verdrag tot oprichting van Europese Gemeenschap, zoals 

gewijzigd;  

Verzuimgebeurtenis: een in Artikel 18 (Verzuimgebeurtenissen) genoemde gebeurtenis of 

omstandigheid; 

Faciliteit: de uit hoofde van deze Overeenkomst beschikbaar gestelde lening in euro's, zoals 

omschreven in Artikel 3 (De Faciliteit); 

FFO/Nettoschuldratio: het gerapporteerde resultaat na belastingen van de Leningnemer, (A) 

gecorrigeerd voor (i) veranderingen in de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen, (ii) het 

aandelencomponent van de vergoeding voor de Leningen, (iii) buitengewone baten en lasten en (iv) 

aanpassingen van reële waardes, (B) verhoogd met de nettowaarde van de afschrijvingen op materiële 

en immateriële vaste activa en van vooruitontvangen opbrengsten en (C) gedeeld door de netto 

schuldpositie; 
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Eerste Herzieningsdatum: 15 december 2031; 

Gaswet: Wet van 22 juni 2000, houdende regels met betrekking tot het transport en de levering van 

gas, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, voor het laatst door de Wet van 27 Maart 2019 tot wijziging van 

de Gaswet (Stb. 2019/123); 

Gasnetwerk: een gasnetwerk (gastransportnet) zoals beschreven in artikel 1, eerste lid, onderdeel d 

van de Gaswet dat in eigendom is en wordt beheerd door een of meerdere entiteiten van de Groep, in 

overeenstemming met artikel 1.2 van de Gaswet; 

Groep: de Leningnemer en zijn Dochterondernemingen, waarbij lid van de Groep op dezelfde wijze 

dient te worden geïnterpreteerd; 

Warmtewet: Wet van 17 juni 2013, houdende regels met betrekking tot de levering van warmte, zoals 

van tijd tot tijd gewijzigd, voor het laatst door de Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Warmtewet 

(Stb. 2018/311); 

Warmtenet: een energietransportnetwerk zoals gedefinieerd in de Warmtewet; 

Hybride Effecten of Hybride Leningen: effecten of leningen die op het moment dat zij worden 

verkocht of uitgegeven en daarna worden gezien als 'equity credit' (of een andere nomenclatuur die 

van tijd tot tijd door S&P wordt gebruikt); 

OFA: een onafhankelijke financieel adviseur met een internationale reputatie of een onafhankelijke 

financieel adviseur met passende deskundigheid die door de Leningnemer naar eigen oordeel wordt 

aangesteld; 

IFRS: de internationale grondslagen voor financiële verslaggeving als bedoeld in IAS-Verordening 

1606/2002; 

Onafhankelijke Waarderingsopinie: de meest recente opinie opgesteld uit naam van de 

Leningnemer aan het begin van iedere reguleringsperiode die van toepassing is op de Leningnemer uit 

hoofde van de Regulering van de Sector, in overeenstemming met, onder andere, een 

waarderingskader voor het waarderen van de Gewone Aandelen, zoals opgenomen inSchedule 6in 

Schedule 5 (Waarderingskader); 

Onafhankelijke Waarderingsadviseur: een onafhankelijk financiële instelling met een 

internationale reputatie, een onafhankelijke accountant van internationale standing of een 

onafhankelijke financieel adviseur met passende deskundigheid; 

Initiële Toegewezen Commitments: heeft de daaraan in Artikel 5.1(b) toegekende betekenis; 

Rentebetaling: het rentebedrag dat met betrekking tot een rentebetaling op een Rentebetaaldag moet 

worden betaald over de betreffende Renteperiode van een Lening; 

Rentebetaaldatum: inzake een Lening, de laatste dag van een Renteperiode zoals van toepassing op 

deze Lening; 

Renteperiode: inzake een Lening, een vastgestelde periode in overeenstemming met Artikel 11 

(Rente); 

Rentepercentage: 
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(a)voor ieder jaar tot de Eerste Herzieningsdatum het jaarlijkse rentetarief zoals overeengekomen 

tussen de Leningnemer en de Leningverstrekkers in overeenstemming met Artikel 10.2 

(Rentepercentage voor ieder jaar tot de Eerste Herzieningsdatum): 

(b)voor ieder jaar vanaf de Eerste Herzieningsdatum, een jaarlijks rentetarief dat is opgebouwd uit: 

(i)de Marge; en 

(ii)de toepasselijke 10-jaars Swaprente, vastgesteld twee Werkdagen voorafgaand aan de 

toepasselijke Herzieningsdatum, 

met dien verstande dat indien deze som lager is dan nul, het rentepercentage nul is; 

Aanwijzing tot Uitgifte: de bevoegdheid die aan de raad van bestuur van de Leningnemer is 

gedelegeerd in overeenstemming met artikel 2:96 BW om een zodanig aantal gewone aandelen uit te 

geven met als doel om het ConversiebedragConverteerbare Bedrag te converteren naar Gewone 

Aandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, zoals opgenomen in de 

aanwijzing voor een maximale statutaire periode van 5 jaar, waarbij de aanwijzing ofwel van kracht 

blijft of jaarlijks wordt hernieuwd; 

Junior Instrumenten: Gewone Aandelen, preferente aandelen in het kapitaal van de Leningnemer en, 

indien er preferente aandelen uitstaan, andere instrumenten die dezelfde rang innemen (pari passu) als 

de preferente aandelen; 

Leningverstrekker: iedere Leningverstrekker zoals opgenomen inSchedule 1 (De 

Leningverstrekkers) en iedere Aandeelhouder die een leningverstrekker wordt uit hoofde van de 

Lening in overeenstemming met Artikel 5 (Toewijzing van Commitments ); 

Leningverstrekkerscommissie: een commissie van Leningverstrekkers die door de 

Leningverstrekkers kan worden aangesteld in overeenstemming met Artikel 20 

(Leningverstrekkerscommissie); 

Liquidatiepreferentie: een bedrag gelijk aan de totale uitstaande hoofdsom van de Lening plus alle 

opgebouwde en onbetaalde rente (inclusief Achterstallige Rente) per de datum van de Ontbinding van 

de Leningnemer; 

Lening: de uit hoofde van deze Overeenkomst beschikbaar gestelde leningsfaciliteit op de 

Afsluitdatum; 

Leningsbedrag: EUR 600.000.000[600].000.000; 

Meerderheid van Leningverstrekkers: een of meerdere Leningverstrekker(s) waarvan de 

gezamenlijke Commitments meer dan 66⅔ bedragen van de Totale Commitment (of, indien de 

Commitments zijn afgenomen naar nul, meer dan 66⅔ van de Commitments bedroegen direct 

voorafgaand aan deze verlaging); 

Verplichte Vereffeningsdatum: de eerste van: 

 

(a)de tiende (10) Werkdag na het plaatsvinden van een Verplichte Vereffening van Achterstallige 

Rente; 

(b)de datum waarop de Leningen worden terugbetaald in overeenstemming met Artikel 8 (Aflossing 

en Vervroegde Aflossing) of Artikel 18 (Verzuimgebeurtenissen);  
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(c)of de Conversiedatum van een Lening,  

met dien verstande dat in het geval van (c) een Verplichte Vereffeningsdatum alleen plaatsvindt voor 

het gedeelte van een Lening dat is geconverteerd naar Gewone Aandelen in overeenstemming met 

Artikel 12 (Conversie) en niet voor het gedeelte van een Lening dat daarna blijft uitstaan; 

Marge: 1,975 procent per jaar; 

Europese Verordening marktmisbruik: Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik, zoals gewijzigd; 

Materieel Nadelig Effect: een wezenlijk nadelig effect op: 

(a)de bedrijfsvoering, bezittingen, activiteiten of financiële status van de Leningnemer; of 

 

(b)de mogelijkheid van de Leningnemer om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 

na te komen;  

Mitigatieperiode: heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 14.1(a); 

Moody's: Moody's France SAS; 

Gewone Aandelen: volledig volgestorte gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de 

Leningnemer met momenteel een nominale waarde van € 15 (éénvijf euro) per aandeel; 

Overschrijvende Leningverstrekker: een Leningverstrekker die een Commitment Voorstel indient 

dat hoger ligt dan zijn Gerechtigde Pro Rata Leningsbedrag; 

Gelijkwaardige Verplichtingen: alle verplichtingen van de Leningnemer die dezelfde rang innemen 

(pari passu) als de Leningen, waaronder de 2018-Effecten; 

Partij: een partij bij deze Overeenkomst; 

Rentevaststellingsverslag: heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 10.2(d); 

Kwalificerende Lening: een lening waarvan de voorwaarden niet wezenlijk minder gunstig zijn voor 

de Leningverstrekkers dan de voorwaarden van de Lening (zoals in redelijkheid vastgesteld door de 

Leningnemer (in overleg met een investeringsbank of een advocaat met een internationale reputatie)), 

waarbij door twee senior financiële functionarissen van de Leningnemer hierover een bekrachtiging is 

afgeven (waarbij wordt bevestigd dat aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel (a) tot en met 

(h) hieronder wordt voldaan) aan de Leningverstrekkers alvorens substitutie of aanpassing van de 

betreffende Lening plaatsvindt, waarbij Leningverstrekkers volledig op de bekrachtiging van 

Leningnemer vertrouwen, met dien verstande dat: 

(a)de kwalificerende lening wordt aangetrokken door de Leningnemer of een directe of indirecte 

100%-Dochtermaatschappij van de Leningnemer met een garantie van de Leningnemer, 

waaronder de Leningverstrekkers dezelfde materiële rechten en vorderingen hebben als onder 

de Lening; 

(b)de kwalificerende lening (en/of, wat van toepassing is, genoemde garantie) bij Ontbinding van de 

Leningnemer dezelfde rang inneemt (pari passu) als de Lening; 
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(c)de voorwaarden van de kwalificerende lening voorzien in ten minste hetzelfde rentepercentage 

zoals dat van tijd tot tijd van toepassing is op de Lening en dezelfde rentebetaaldata; 

(d)de kwalificerende lening dezelfde verplichtingen voor de Leningnemer bevat (waaronder de 

verplichtingen die voortvloeien uit de uitoefening van een recht) met betrekking tot 

vervroegde aflossing van de Lening, inclusief (maar niet beperkt tot) de timing en de te betalen 

bedragen van een vervroegde aflossing; 

(e)de kwalificerende lening de bestaande rechten bevat met betrekking tot opgebouwde rente, 

Uitgestelde Rentebetalingen en andere te betalen bedragen uit hoofde van de Lening die, in 

ieder geval, verschuldigd zijn aan de Leningverstrekkers en nog niet zijn betaald; 

(f)de kwalificerende lening het conversiemechanisme en de Aanwijzing tot Uitgifte bevat zoals 

overeengekomen in deze Overeenkomst; 

(g)de kwalificerende lening geen bepalingen bevat die voorzien in verliezen door het afschrijven van 

de hoofdsom; en 

(h)de kwalificerende lening in overige opzichten wezenlijk dezelfde voorwaarden bevat als de 

Leningen, tenzij (onverminderd de vereiste dat de voorwaarden niet wezenlijk minder gunstig 

mogen zijn voor de Leners dan de voorwaarden van de Leningen zoals hierboven beschreven) 

wijzigingen van de voorwaarden is vereist om een Aanpassing van de Rating, of de gevolgen 

daarvan, een Belastinginhouding of een Voorheffing te voorkomen, met dien verstande dat 

dergelijke wijzigingen die worden vereist door de Nederlandse belastingwetgeving alleen zijn 

toegestaan indien de Leningnemer aan de Leningverstrekkers bekrachtigt dat hij advies 

hierover heeft ingewonnen en schriftelijk heeft ontvangen van een gerespecteerde fiscaal 

adviseur met het oog op deze aanpassing;  

Ratingbureau: Moody's of een van zijn dochtermaatschappijen en zijn rechtsopvolgers of S&P en 

een van zijn dochtermaatschappijen en hun rechtsopvolgers of een ratingbureau dat door de 

Leningnemer van tijd tot tijd als vervanger van deze bureaus wordt aangesteld (of een toegestane 

vervanging daarvan); 

Aanpassing van de Rating: (i) een Ratingbureau dat door de Leningnemer is aangesteld om een rating 

toe te kennen en hiervoor wordt betaald, of een Erkend Ratingbureau publiceert na de datum van deze 

Overeenkomst een wijziging, verduidelijking of aanpassing van de methodologie gebruikt voor 

hybride leningen of een aanpassing van de interpretatie daarvan, waardoor de Leningen niet langer in 

aanmerking komen voor dezelfde of een hogere categorie binnen 'equity credit' of een andere 

nomenclatuur zoals van tijd tot tijd gebruikt door dat Ratingbureau of Erkend Ratingbureau, om de 

mate vast te stellen waarin de voorwaarden van een instrument bijdragen aan de senior verplichtingen 

van de Leningnemer, toegekend aan de Leningen op de Afsluitdatum of, indien op een later tijdstip, 

wanneer S&P voor de eerste keer de 'equity credit' publiceert die het toekent aan de Leningen (een 

Wijziging van Equity Credit) of (ii) de Leningnemer ontvangt bekrachtiging van een Ratingbureau 

dat een rating heeft toegekend aan de Leningnemer en daarvoor wordt betaald, of van een Erkend 

Ratingbureau, dat een Wijziging van Equity Credit heeft plaatsgevonden als gevolg van een wijziging, 

verduidelijking of aanpassing van de methodologie gebruikt voor hybride leningen of een aanpassing 

van de interpretatie daarvan; Met het oog op deze definitie betekent een rating waarvoor wordt 

betaald een kredietrating toegekend door een ratingbureau waarmee de Leningnemer een contractuele 

relatie is aangegaan om de Leningen een rating toe te kennen en de Leningen te kwalificeren als ‘equity 

credit’; 

Uitstaande Hoofdsom: de op een Relevant Moment totale uitstaande hoofdsom van de uitstaande 

Hybride Effecten en Hybride Leningen van de Leningnemer op dat moment; 
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Relevant Nominating Body: 

(a)de centrale bank van de euro of een andere centrale bank of toezichthoudende instantie die 

verantwoordelijk is voor het toezicht op de beheerder van EURIBOR; 

(b)een werkgroep of commissie die wordt betaald door, wordt voorgezeten of mede voorgezeten door 

of is opgesteld op verzoek van (i) de centrale bank van de euro of een andere centrale bank of 

toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de beheerder van 

EURIBOR, (ii) een groep van genoemde centrale banken of andere toezichthoudende 

instanties of (ii) de Raad voor financiële stabiliteit of een onderdeel daarvan; 

Gerechtigde Pro Rata Leningsbedrag: het pro rata Leningsbedrag van een Leningverstrekker 

berekend op basis van het totaal aantal Gewone Aandelen dat door die Leningverstrekker wordt 

aangehouden gedeeld door alle Gewone Aandelen die door alle Aandeelhouders worden aangehouden; 

Relevant Moment: het moment waarop de eerste vervroegde aflossing plaatsvindt na de toepasselijke 

Afsluitdatum of, indien de totale uitstaande hoofdsom van de uitstaande Hybride Effecten en Hybride 

Leningen van de Leningnemer na de toepasselijke Afsluitdatum is verhoogd, het moment waarop de 

eerste vervroegde aflossing na de meest recente verhoging plaatsvindt; 

Resterende Beschikbare Som: het Leningsbedrag minus de Initiële Toegewezen Commitments; 

Aflosdatum: heeft de daaraan in Artikel 8.2 toegekende betekenis; 

Aflosverzoek: heeft de daaraan in Artikel 8.3 toegekende betekenis; 

Verklaringen: alle verklaringen en garanties zoals opgenomen in Artikel 16.1 (Verklaringen en 

garanties); 

Verzoek: een verzoek om een Lening, wezenlijk in de vorm zoals weergegeven in Schedule 3 (Model 

van een verzoekVerzoek); 

Herzieningsdatum: de Eerste Herzieningsdatum en iedere datum die valt op de tiende verjaardag na 

de Eerste Herzieningsdatum; 

Herzieningsperiode: de periode tussen de ene Herzieningsdatum en de volgende Herzieningsdatum; 

Referentiebank Herzieningsrente: het percentuele tarief zoals gezamenlijk vastgesteld door 

Leningnemer en de Leningverstrekkerscommissie ((hierbij optredend volgens de instructies van de 

Meerderheid van Leningverstrekkers) op basis van de 10-jaars Swaprente Quotations, die door vijf 

toonaangevende swapdealers in de interbancaire markt, die zijn geselecteerd door de Leningnemer en 

de Leningverstrekkerscommissie (de Herzieningsreferentiebanken), zijn aangeleverd aan de 

Leningnemer en de Leningverstrekkerscommissie om circa 11:00 uur (Centraal Europese Tijd) op de 

betreffende Herzieningsdatum;  Indien (a) ten minste drie quotations zijn ontvangen wordt de 10-jaars 

Swaprente vastgesteld door de Leningnemer en de Leningverstrekkerscommissie op basis van het 

rekenkundig gemiddelde (of als er slechts drie quotations zijn aangeleverd, de mediaan) van de 

ontvangen quotations, waarbij de hoogste quotation (of in het geval de twee hoogste quotations gelijk 

zijn, één van deze twee hoogste) en de laagste quotation (of in het geval de twee laagste quotations 

gelijk zijn, één van deze twee laagste) worden geschrapt; (b) slechts twee quotations zijn ontvangen is 

de Referentiebank Herzieningsrente het rekenkundig gemiddelde van de twee ontvangen quotations; 

(c) slechts één quotation is ontvangen dan is de Referentiebank Herzieningsrente de quotation die is 

ontvangen, en als er geen enkele quotation is ontvangen, dan is de Referentiebank Herzieningsrente 

gelijk aan die van de voorgaande Herzieningsperiode, of (ii) als de Herzieningsperiode aanvangt op 
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de Eerste Herzieningsdatum, de laatste beschikbaar 10-jaars mid-swaprente voor swaptransacties in 

euro's, uitdrukt als een jaarlijkse rente, op de Herzieningsrente Schermpagina. 

Sectorregulering: dwingende wettelijke vereisten uit hoofde van Europese of Nederlandse regulering 

van de energiesector, waaronder maar niet beperkt tot verplichte reorganisatie, samenvoeging, 

overname, vervreemding of consolidatie van een Elektriciteitsnetwerk en/of een Gasnetwerk en/of een 

Warmtenet; 

Effecten: alle effecten, waaronder maar niet beperkt tot aandelen in het kapitaal van de Leningnemer, 

of opties, warrants of andere rechten om zich in te schrijven voor aandelen in het kapitaal van de 

Leningnemer of deze te kopen of te verwerven; 

Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur: heeft de daaraan in Artikel 12.3(b) toegekende 

betekenis; 

Senior Verplichtingen: alle achtergestelde of niet-achtergestelde verplichtingen van de Leningnemer 

anders dan (a) Gelijkwaardige Verplichtingen; en (b) Junior Instrumenten; 

Substantiële Terugkoop: vindt plaats indien de Leningnemer of een Dochtermaatschappij, nadat 

hiertoe een verzoek tot vervroegde aflossing is ingediend, op alle Leningen 80% of meer van de 

uitstaande hoofdsom van de Leningen terugkoopt (met de hieruit volgende doorhalingen) of vervroegd 

aflost; 

Vereffeningsdatum: de datum waarop de Gewone Aandelen worden geleverd na uitoefening van de 

Conversierechten; 

Aandeelhouders: de houders van Gewone Aandelen in het aandelenkapitaal van de Leningnemer van 

tijd tot tijd; 

S&P: S&P Global Ratings Europe Limited of elke rechtsopvolger van zijn ratingactiviteiten; 

Dochteronderneming: een rechtspersoon waarover een persoon direct of indirect zeggenschap heeft 

of waarvan een persoon meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal of gelijksoortige 

eigendomsrechten bezit, waarbij zeggenschap in dit geval de bevoegdheid inhoudt om het beheer en 

het beleid van de rechtspersoon te bepalen, door middel van eigendom van stemgerechtigd kapitaal, 

middels een overeenkomst of op andere wijze; 

Belastingen: alle belastingen, heffingen, accijnzen of andere lasten of inhoudingen van vergelijkbare 

aard (inclusief boetes en rente die daarover verschuldigd is vanwege een uitgebleven of te late 

afdracht); 

Belastinginhouding: de ontvangst door Leningnemer van een schriftelijke opinie van een 

gerespecteerd kantoor van fiscale adviseurs van goede reputatie (vooraf goedgekeurd door de 

Meerderheid van Leningverstrekkers, waarbij deze goedkeuring niet onredelijk mag worden 

onthouden), een besluit van de Nederlandse belastinginstanties en/of een gerechtelijke uitspraak 

waaruit voortvloeit dat rentebetalingen uit hoofde van de Leningen fiscaal aftrekbaar waren, maar niet 

langer fiscaal aftrekbaar zijn of zullen zijn door de Leningnemer uit hoofde van de Nederlandse 

vennootschapsbelasting, als gevolg van: 

(i)een daadwerkelijke of voorgestelde wijziging of aanpassing van de wetten, regelgeving of rulings 

in Nederland of een politieke onderafdeling of belastinginstantie; 

(ii)een daadwerkelijke of voorgestelde wijziging in de formele toepassing of interpretatie van deze 

wetten, regelgeving of rulings; 
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(iii)een handeling van een belastinginstantie of bevoegde rechtbank in Nederland of een politieke 

onderafdeling of belastinginstantie, ongeacht of deze handeling werd uitgevoerd of gedaan 

met het oog op de Leningnemer, 

waardoor een wijziging, aanpassing of uitvoering van kracht wordt, een handeling plaatsvindt, of een 

voorstel wordt gedaan, op of na de datum van deze Overeenkomst en met dien verstande dat een 

Belastinginhouding niet kan worden voorkomen door de Leningnemer die hiertoe alle redelijke 

maatregelen heeft genomen die tot zijn beschikking staan; 

Beëindigingsdatum: 15 december 2081; 

Transfercertificaat: een certificaat, wezenlijk in de vorm van Schedule 4 (Model van het Transfer 

Certificaat) of op een andere wijze overeengekomen tussen de Meerderheid van Leningverstrekkers 

en de Leningnemer; 

Totale Commitments: het totale bedrag van de Commitments; 

Openstaand Bedrag: elk uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd en opeisbaar bedrag dat 

nog niet door de Leningnemer is voldaan. 

Trekking: de trekking van een Lening onder de Faciliteit; 

Trekkingsdatum: iedere datum waarop onder de Faciliteit wordt getrokken;  

Ontbinding: een situatie of omstandigheid waarin (i) een beschikking wordt gegeven of een vonnis 

wordt uitgesproken of een besluit wordt genomen tot ontbinding, vereffening of liquidatie van de 

Leningnemer, of (ii) een curator wordt aangesteld door de bevoegde rechtbank in Nederland in geval 

van een faillissement dat betrekking heeft op het geheel of een aanzienlijk deel van de onderneming 

of het vermogen van de Leningnemer en deze aanstelling niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; en 

Voorheffing: de ontvangst door Leningnemer van een schriftelijke opinie van een gerespecteerd 

kantoor van fiscale adviseurs van goede reputatie (vooraf goedgekeurd door de Meerderheid van 

Leningverstrekkers, waarbij deze goedkeuring niet onredelijk mag worden onthouden), waaruit 

voortvloeit dat de Leningnemer een Bijkomend Bedrag dient te betalen op de eerstvolgende 

vervaldatum waarop een betaling dient plaats te vinden met betrekking tot een Lening als gevolg van: 

(i)een daadwerkelijke of voorgestelde wijziging of aanpassing van de wetten, regelgeving of rulings 

in Nederland of een politieke onderafdeling of belastinginstantie; 

(ii)een daadwerkelijke of voorgestelde wijziging in de formele toepassing of interpretatie van deze 

wetten, regelgeving of rulings; 

(iii)een handeling van een belastinginstantie of bevoegde rechtbank in Nederland of een politieke 

onderafdeling of belastinginstantie, ongeacht of deze handeling werd uitgevoerd of gedaan 

met het oog op de Leningnemer, 

waardoor een wijziging, aanpassing of uitvoering van kracht wordt, een handeling plaatsvindt, of een 

voorstel wordt gedaan, op of na de datum van deze Overeenkomst en met dien verstande dat een 

Voorheffing niet kan worden voorkomen door de Leningnemer die hiertoe alle redelijke maatregelen 

heeft genomen die hem tot beschikking staan; 
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1.2Interpretatie 

(a)Tenzij uit de context anders blijkt, een verwijzing in deze Overeenkomst naar: 

(i)de inhoudsopgave en kopjes boven de artikelen is uitsluitend opgenomen ter verwijzing en 

dient geen onderdeel te vormen bij de interpretatie van deze Overeenkomst; 

(ii)"Artikelen" en "Bijlagen" dient te worden opgevat als verwijzing naar de artikelen en 

bijlagen van deze Overeenkomst; 

(iii)de woorden "inclusief", "met inbegrip van" en "in het bijzonder" wordt uitsluitend ter 

illustratie of benadrukking gebruikt en dient niet te worden opgevat als een beperking 

van de algemene strekking van voorafgaande woorden, noch als een beperking van 

die strekking; 

(iv)de uitdrukking "dit Artikel" heeft betrekking op, tenzij deze gevolgd wordt door een 

verwijzing naar een specifieke bepaling, het gehele artikel (niet alleen naar de titel 

van het artikel, het lid of een andere bepaling), waarnaar de uitdrukking verwijst; 

(v)een "cessionaris" van een persoon betreft een persoon die alle of een deel van de rechten 

en/of verplichtingen van de betreffende persoon op zich neemt, hetzij door cessie, 

contractsoverneming, novatie of anderszins; 

(vi)"schriftelijk" betekent alle communicatie per brief of e-mail; 

(vii)"activa" betekent alle huidige, toekomstige en voorwaardelijke inkomsten, bezittingen en 

rechten, zowel materieel en immaterieel (inclusief niet-opgevraagd aandelenkapitaal); 

(viii)de woorden "overig(e)" en "anders(zins)" dient niet ejusdem generis te worden opgevat 

met voorafgaande woorden als een bredere interpretatie mogelijk is; 

(ix)woorden uitgedrukt in het meervoud hebben ook betrekking op het enkelvoud en woorden 

in de mannelijke, vrouwelijke of onzijdige vorm hebben ook betrekking op ieder ander 

geslacht; 

(x)een "persoon" of "Persoon" heeft betrekking of alle cessionarissen, rechtsopvolgers, 

rechtverkrijgenden, gedelegeerde, ondergedelegeerde, en aangestelde personen (in het 

geval van een Partij, voor zover een cessionaris, rechtsopvolger, rechtverkrijgende, 

gedelegeerde, ondergedelegeerde, en aangestelde personen is toegestaan) en iedere 

persoon, firma, vennootschap, regering, staat of agentschap van een staat of elke 

vereniging, trust of partnerschap (al dan niet met een afzonderlijke 

rechtspersoonlijkheid); 

(xi)"regelgeving" betreft alle regels, voorschriften, officiële richtlijnen, verzoeken of 

aanwijzingen (al dan niet met rechtskracht, maar indien zonder kracht van wet, alleen 

indien de personen op wie het voorschrift van toepassing is, zich er in het algemeen 

aan houden) uitgevaardigd door een overheids-, intergouvernementeel of 

supranationaal lichaam, instelling, departement of andere toezichthouder of 

zelfregulerende toezichthouder of andere autoriteit of organisatie; 

(xii)een "wet" of "wettelijke bepaling" omvat tevens elke wet of wettelijke bepaling die deze 

wijzigt, uitbreidt, consolideert of vervangt, of die door deze wet of wettelijke bepaling 

is gewijzigd, uitgebreid, geconsolideerd of vervangen, alsmede alle besluiten, 
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verordeningen, instrumenten of andere ondergeschikte wetgeving die op grond 

daarvan zijn vastgesteld; en 

(xiii)deze "Overeenkomst" of enige andere overeenkomst of akte is een verwijzing naar de 

Overeenkomst of andere overeenkomst of akte zoals die van tijd tot tijd wordt 

gewijzigd, gevarieerd, vernieuwd, aangevuld of vervangen. 

(b)Tenzij uit de context anders blijkt is een verwijzing naar een "maand" of naar "maanden" een 

verwijzing naar een periode die begint op een dag in een kalendermaand en eindigt op de 

numeriek overeenkomstige dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat: 

(i)indien de numeriek overeenkomstige dag geen Werkdag is, de periode eindigt op de 

eerstvolgende Werkdag in die kalendermaand waarin die periode dient te eindigen 

indien deze er is, of indien deze er niet is, op de onmiddellijk daaraan voorafgaande 

Werkdag; 

(ii)indien er in die maand geen numeriek overeenkomstige dag is waarop die periode dient te 

eindigen, die periode dan eindigt op de laatste Werkdag van die maand; en 

(iii)behoudens lid (a) hierboven, een periode die aanvangt op de laatste Werkdag van een 

maand eindigt op de laatste Werkdag van de volgende maand of de kalendermaand 

waarin deze dient te eindigen, wat van toepassing is. 

Bovenstaande geldt alleen voor de laatste maand van een periode. 

(c)Tenzij uit de context anders blijkt is een verwijzing naar een "jaar" of naar "jaren" een verwijzing 

naar een periode die begint op een dag in een kalendermaand en eindigt op de numeriek 

overeenkomstige dag in de volgende kalenderjaar, met dien verstande dat: 

(i)(behoudens Artikel 1.2(b)) indien de numeriek overeenkomstige dag geen Werkdag is, die 

periode eindigt op de eerstvolgende Werkdag in dat kalenderjaar waarin die periode 

dient te eindigen indien deze er is, of indien deze er niet is, op de onmiddellijk daaraan 

voorafgaande Werkdag; 

(ii)indien er in dat kalenderjaar geen numeriek overeenkomstige dag is waarop die periode 

dient te eindigen, die periode dan eindigt op de laatste Werkdag van dat kalenderjaar; 

en 

(iii)indien een Renteperiode aanvangt op de laatste Werkdag van een kalenderjaar, die 

Renteperiode dan eindigt op de laatste Werkdag van het kalenderjaar waarin die 

Renteperiode eindigt. 

Bovenstaande regels (a) tot en met (c) gelden alleen voor het laatste jaar van een periode. 

(d)Titels van artikelen, leden en bijlagen dienen slechts het leesgemak. 

1.3Rechten van Derden 

(a)Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst heeft een persoon die geen partij is 

geen recht om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen of om hier voordeel uit te 

behalen. 

(b)Behoudens de bepalingen van deze Overeenkomst is er nooit instemming benodigd van een persoon 

die geen Partij is om deze Overeenkomst te beëindigen of aan te passen. 
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1.4Nederlandse termen 

In deze Overeenkomst: 

(a)omvat een "noodzakelijke handeling om toestemming te verkrijgen" zonder beperking, indien van 

toepassing, het voldoen aan de vereisten van de Wet op de ondernemingsraden; 

(b)houdt elke "stap of procedure" die in verband met een insolventieprocedure wordt ondernomen ook 

in dat een Nederlands rechtspersoon een kennisgeving uit hoofde van artikel 36 van de 

Invorderingswet 1990 heeft ingediend; en 

(c)kan "fusie" ook een juridische fusie betekenen. 

2.ACHTERSTELLING 

(a)Verplichtingen onder de Faciliteit (inclusief met betrekking tot rente en Achterstallige Rente) zijn 

niet gedekt door zekerheden (onderpand) en zijn achtergesteld in overeenstemming met dit 

Artikel 2. In het geval van Ontbinding van de Leningnemer hebben de Leningverstrekkers 

recht op een uitbetaling in contanten in overeenstemming met de Liquidatiepreferentie.  Deze 

vordering van de Leningverstrekkers onder de Faciliteit is wat betreft rangorde: 

(i)ondergeschikt aan de rang van Senior Verplichtingen; 

(ii)pari passu met de Gelijkwaardige Verplichtingen; en 

(iii)uitsluitend van een hogere categorie dan de Junior Instrumenten. 

(b)Dienovereenkomstig zijn er geen bedragen te voldoen in het geval van Ontbinding van de 

Leningnemer onder de Faciliteit, tenzij alle vorderingen van alle andere Senior Verplichtingen 

volledig zijn voldaan. 

(c)In overeenstemming met toepasselijk recht mag geen enkele Leningverstrekker een recht uitoefenen 

of opeisen voor verrekening van een bedrag dat de Leningnemer aan hem is verschuldigd in 

het kader van of verband houdend met de Faciliteit en een Leningverstrekker wordt geacht 

afstand te hebben gedaan van ieder recht op verrekening. 

(d)Dit Artikel 2 betreft een derdenbeding ten gunste van de schuldeisers van de Senior Verplichtingen 

en een schuldeiser kan zich beroepen op dit Artikel 2 en naleving afdwingen in 

overeenstemming met artikel 6:253 BW.  

3.DE FACILITEIT 

De Leningverstrekkers stellen, met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst, een 

leningsfaciliteit aan de Leningnemer beschikbaar in euro voor een maximaal totaalbedrag gelijk aan 

de Totale Commitments. 

4.DOEL 

4.1Doel 

Alle door de Leningnemer onder de Faciliteit geleende gelden moeten worden aangewend ter 

financiering van algemene bedrijfs- en werkkapitaalbehoeften, inclusief maar niet beperkt tot de 

herfinanciering van bestaande financiële schulden. 
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4.2Controle 

De Leningsverstrekkers zijn niet gehouden de toepassing van de uit hoofde van deze Overeenkomst 

geleende gelden te controleren of verifiëren. 

5.TOEWIJZING VAN COMMITMENTS  

De Commitments van iedere Leningverstrekker worden vastgesteld en toegewezen in 

overeenstemming met de bepalingen van dit Artikel 5. 

5.1Leningverstrekkers 

(a)Elke Leningverstrekker dient niet later dan 10 Werkdagen voorafgaand aan de Afsluitdatum een 

correct ingevuld en ondertekend Commitment Voorstel in bij de Leningnemer. 

(b)Na ontvangst van alle Commitment Voorstellen zal de Leningnemer de beschikbare commitments 

toewijzen, daarbij rekening houdend met het Leningsbedrag en met dien verstande dat indien 

het totaalbedrag van de Commitment Voorstellen hoger is dan Leningsbedrag, de toegewezen 

Commitment voor iedere Leningverstrekker niet hoger is dan het naar rato door hem 

aangehouden totaal aantal Gewone Aandelen ten opzichte van het totaal aantal Gewone 

Aandelen zoals die worden aangehouden door alle Aandeelhouders.  De totale commitments 

die worden toegewezen betreffen de Initiële Toegewezen Commitments 

(c)Indien de Resterende Beschikbare Som groter is dan nul, dan wijst de Leningnemer de Resterende 

Beschikbare Som toe aan de Overschrijvende Leningverstrekkers door een Commitment toe 

te wijzen aan een Overschrijvende Leningverstrekker op basis van een percentage van de 

Resterende Beschikbare Som dat gelijk is aan het percentage van het bedrag waarmee zijn 

Commitment Voorstel het Gerechtigde Pro Rata Leningsbedrag overschrijft ten opzichte van 

de Resterende Beschikbare Som. 

(d)De definitieve Commitments van elke Leningverstrekker op de Afsluitdatum staan vermeld in 

Schedule 1 (De Leningverstrekkers).  

(de)De Leningnemer stelt iedere Leningverstrekker uiterlijk 85 Werkdagen voorafgaand aan de 

Afsluitdatum op de hoogte van zijn definitieve Commitments en zal aan iedere 

Leningverstrekker een hernieuwd Schedule 1 (De Leningverstrekkers) leveren waarop alle 

definitieve Commitments van alle Leningverstrekkers op de Afsluitdatum vermeld 

staansamen met de betaalinstructies voor de relevante Lening. 

6.TREKKINGSVOORWAARDEN 

6.1Opschortende voorwaarden voor trekking 

(a)Leningnemer kan alleen een Verzoek indienen indien de Closing Agent alle in Schedule 2 

(Opschortende voorwaarden) vermelde documenten en overige bewijsstukken heeft 

ontvangen, in een voor de Closing Agent aanvaardbare vorm en inhoud.  De Closing Agent 

stelt de Leningnemer en de Leningverstrekkers onmiddellijk in kennis zodra hij dit heeft 

vastgesteld. 

(b)De Leningverstrekkers autoriseren hierbij de Closing Agent om de kennisgeving zoals beschreven 

in paragraaf (a) hierboven af te geven (maar verplichten hem daartoe niet), tenzij de 

Meerderheid van Leningverstrekkers de Closing Agent voorafgaand deze kennisgeving 

schriftelijk anders informeren.  De Closing Agent is niet aansprakelijk voor schades, kosten 

of verliezen als gevolg van het afgeven van deze kennisgeving. 
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6.2Aanvullende opschortende voorwaarden 

De Leningverstrekkers zijn uitsluitend verplicht om te participeren in een Lening onder de volgende 

opschortende voorwaarden die inhouden dat de Leningnemer op zowel de datum van het Verzoek als 

op de Trekkingsdatum van een Lening verklaart en garandeert aan de Leningverstrekkers dat: 

(a)er geen sprake is van een Verzuim of een voortdurend Verzuim en deze niet kan ontstaan als gevolg 

van de voorgenomen Lening; en  

(b)de Verklaringen van de Leningnemer (anders dan de verklaringen in Artikel 16.7 (Geen Conversie 

Event) en Artikel 17.1116.11 (Belastinginhouding)) onder verwijzing naar de toen geldende 

feiten en omstandigheden in alle wezenlijke opzichten waarheidsgetrouw zijn. 

7.LENINGEN 

7.1Indienen van een verzoekVerzoek 

De Leningnemer verricht een trekking onder de Faciliteit door het indienen bij de Closing Agent van 

een volledig ingevuld Verzoek uiterlijk 5 Werkdagen voorafgaand aan de Afsluitdatum. 

7.2Participatie Leningverstrekkers 

Iedere Leningverstrekker stelt zijn deel van iedere Lening per de toepasselijke Afsluitdatum 

beschikbaar zodra aan de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan. 

8.AFLOSSING EN VERVROEGDE AFLOSSING 

8.1De Leningnemer lost de Leningen volledig af op de Beëindigingsdatum. 

8.2De Leningnemer kan, indien hij hier de Leningverstrekkers hiervan minimaal 15 dagen en maximaal 45 

dagen van tevoren van in kennis stelt, de gehele Lening (plus alle opgebouwde en onbetaalde rente en 

openstaande Achterstallige Rente tot aan (maar met uitsluiting van) de dag van de terugbetaling)) als 

volgt vervroegd aflossen: 

(a)op iedere Herzieningsdatum voor 100% van de uitstaande hoofdsom van iedere Lening; of 

(b)op elke Werkdag na het plaatsvinden van een Aanpassing van de Rating, een Substantiële 

Terugkoop, een Belastinginhouding of een Voorheffing, in alle gevallen voor 101% van de 

uitstaande hoofdsom van iedere Lening, (iedere dag waarop zo'n vervroegde aflossing 

plaatsvindt wordt aangeduid als een Aflosdatum. 

8.3Een verzoek tot aflossing door de Leningnemer in overeenstemming met dit Artikel 8 (een Aflosverzoek) 

is onherroepelijk.  In het Aflosverzoek worden vermeld: 

(a)de Aflosdatum; 

(b)de hoofdsom van de uitstaande Leningen, in alle gevallen op de laatst haalbare datum voorafgaand 

aan het indienen van het Aflosverzoek; en 

(c)het bedrag aan opgebouwde rente en Achterstallige Rente (indien van toepassing) dat voldaan moet 

worden uit hoofde van de Leningen op de Aflosdatum. 

8.4Intrekking 
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Indien een participatie van een Leningverstrekker geheel of gedeeltelijk is afgelost of de 

Conversierechten van deze participatie zijn uitgeoefend, dan wordt een bedrag ter hoogte van de 

Commitment van die Leningverstrekker (gelijk aan het bedrag van de participatie die is afgelost of het 

bedrag van de Lening waarvoor de Conversierechten zijn uitgeoefend) opgezegd op de dag van de 

aflossing of de Conversiedatum, welke van toepassing is. 

8.5Meerdere verzoeken 

Indien meer dan één verzoek voor aflossing wordt ingediend in overeenstemming met dit Artikel 8, 

dan heeft het eerste verzoek voorrang. 

8.6Opnieuw lenen 

De Leningnemer kan een deel van de Faciliteit die is afgelost of waarvan de Conversierechten zijn 

uitgeoefend in overeenstemming met Artikel 12 (Conversie) niet opnieuw lenen. 

8.7Beperking 

De Leningnemer kan een Lening niet geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen of de Commitment 

geheel of gedeeltelijk opzeggen anders dan op de momenten en op de wijze zoals uitdrukkelijk 

opgenomen in deze Overeenkomst. 

8.8Voornemen tot vervroegde aflossing 

Het is de intentie van de Leningnemer (zonder hierbij een juridische of contractuele verplichting aan 

te gaan) om de Leningen vervroegd af te lossen, uitsluitend voor zover het gedeelte van de totale 

uitstaande hoofdsom van de Leningen waarvan het voornemen is om vervroegd af te lossen dat werd 

gezien als 'equity credit' (of een andere nomenclatuur die van tijd tot tijd door S&P wordt gebruikt) op 

het moment van het aangaan van de Leningen niet hoger is dan het gedeelte van de netto-opbrengsten 

die zijn ontvangen door de Leningnemer of door Dochterondernemingen van de Leningnemer na de 

betreffende Afsluitdatum maar op of voorafgaand aan de datum van deze vervroegde aflossing uit de 

verkoop of uitgifte van effecten of door het aantrekken van een lening door de Leningnemer of een 

Dochtermaatschappij bij derde partijen of van andere financiers (anders dan groepsentiteiten van de 

Leningnemer) die door S&P wordt gekenmerkt als 'equity credit' (of een andere nomenclatuur die van 

tijd tot tijd door S&P wordt gebruikt) (rekening houdend met wijzigingen in de methodologie voor 

hybride kapitaal of een andere relevante methodologie of interpretatie ervan na het aangaan van de 

Leningen), tenzij: 

(a)de rating voor langlopende kredieten zoals toegekend door S&P aan de Leningnemer op het moment 

van een vervroegde aflossing ten minste gelijk is aan de rating op het moment van de laatste 

additionele uitgifte van hybride kapitaal en de Leningnemer vertrouwen heeft dat deze rating 

niet lager zal worden dan die rating als gevolg van de vervroegde aflossing; 

(b)bij een vervroegde aflossing deze vervroegde aflossing, samen met een inkoop of terugkoop van 

andere Hybride Effecten of Hybride Leningen van de Leningnemer, plaatsvindt: (i) in een 

periode van 12 opeenvolgende maanden, aan te vangen op het Relevante Moment, of minder 

dan 10% van de Uitstaande Hoofdsom; of (ii) in een periode van 10 opeenvolgende jaren, aan 

te vangen op het Relevante Moment, of minder dan 25% van de Uitstaande Hoofdsom, met 

dien verstande dat deze vervroegde aflossing geen materieel negatief effect heeft op de 

kredietwaardigheid van de Leningnemer; 

(c)in het geval van een vervroegde aflossing deze vervroegde aflossing een dusdanig bedrag omvat 

waardoor het totale bedrag aan hybride kapitaal van de Leningnemer dat uitstaat na deze 
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vervroegde aflossing lager is dan de maximale totale hoofdsom aan hybride kapitaal waaraan 

S&P een equity-component toekent onder de gehanteerde methodologie; 

(d)de Leningen vervroegd worden afgelost als gevolg van een Substantiële Terugkoop, een 

Belastinginhouding, een Voorheffing of een Aanpassing van de Rating; 

(e)de Leningen niet worden bestempeld als 'equity credit' door S&P (of een andere nomenclatuur die 

van tijd tot tijd door S&P wordt gebruikt) op het moment van de vervroegde aflossing; of 

(f)de vervroegde aflossing plaatsvindt op of na de Herzieningsdatum van 15 december 2051. 

9.VERVANGING OF AANPASSING 

De Leningnemer kan na het plaatsvinden van een Substantiële Terugkoop, een Belastinginhouding, 

een Voorheffing of een Aanpassing van de Rating op ieder moment zonder goedkeuring van de 

betreffende Leningverstrekkers: (a) de (volledige) Leningen vervangen door een Kwalificerende 

Lening; of (b) de voorwaarden van de Leningen aanpassen waardoor de Leningen een Kwalificerende 

Lening blijven of worden, welke van toepassing is.  De Leningverstrekkers zijn verplicht mee te 

werken aan een dergelijke vervanging of aanpassing. 

10.TREKKINGSKOSTEN 

10.1Rente 

De rente op de Lening is het Rentepercentage. 

10.2Rentepercentage voor ieder jaar tot de Eerste Herzieningsdatum 

(a)De rente voor een Renteperiode tot aan de Eerste Herzieningsdatum wordt berekend op basis van 

het middelste punt van een range van 10 jaar Swaprentes die wordt gepubliceerd op elke 

tweede tot zevende Werkdag voorafgaand aan de Afsluitdatum door Ernst & Young samen 

met KPMG (de Aangewezen Partijen), afgerond op de dichtstbijzijnde 5 basispunten, in 

overeenstemming met dit Artikel 10.2. 

(b)Twee Werkdagen voorafgaand aan de Afsluitdatum wordt de toepasselijke 10-jaars Swaprente, 

zoals vastgesteld in overeenstemming met bovenstaande paragraaf (a), opgeteld bij de Marge 

om tot de rente te komen die van toepassing is op de Lening. 

(c)Ten behoeve van bovenstaande paragrafen (a) en (b), iedere verwijzing naar een 'Herzieningsdatum' 

in de definitie van de 10-jaars Swaprente verwijst naar iedere tweede tot zevende Werkdag 

voorafgaand aan de Afsluitdatum. 

(d)Er wordt een Rentevaststellingsverslag opgesteld door de Aangewezen Partijen, dat wordt gedeeld 

met de Leningnemer en de Leningverstrekkers, met uitzondering van informatie die niet 

openbaar mag worden gemaakt op basis van toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, ter 

vermijding van twijfel, de Marktmisbruikverordening) (het Rentevaststellingsverslag). 

10.3Rentebetaling 

De Leningnemer betaalt de opgebouwde rente over iedere Lening op de laatste dag van iedere 

Renteperiode, waarbij de laatste rentebetaling voor iedere Lening zal worden betaald op de 

Beëindigingsdatum of de toepasselijke Aflosdatum van de Lening, indien deze vroeger valt. 
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11.RENTE 

11.1Renteperiodes 

(a)Behoudens paragraaf (d) hieronder wordt de rente op de Leningen betaald in termijnen en berekend 

op basis van opeenvolgende Renteperiodes met een looptijd van één (1) jaar (of een kortere 

periode indien dit is overeengekomen tussen de Leningnemer en de Leningverstrekker, in alle 

redelijkheid, met betrekking tot: (i) de Aflosdatum van de Leningen; of (ii) de laatste 

Renteperiode van de Leningen). 

(b)De Rente over de Leningen wordt berekend en is verschuldigd op basis van het feitelijke aantal 

verstreken dagen en een jaar van 360 dagen. 

(c)Geen enkele Renteperiode van de Leningen loopt langer door dan de vroegste van de 

Beëindigingsdatum en de toepasselijke Aflosdatum. 

(d)De eerste Renteperiode van de Leningen vangt aan op de Afsluitdatum.  De eerste Renteperiode 

eindigt op de eerste verjaardag na de Afsluitdatum. 

11.2Niet-Werkdagen 

Indien een Renteperiode zou eindigen op een dag die geen Werkdag is, eindigt deze Werkdag in plaats 

daarvan op de eerstvolgende Werkdag in die kalendermaand (indien deze er is) of de voorgaande 

Werkdag (als deze er niet is) en wordt de verschuldigde rente dienovereenkomstig aangepast. 

11.3Opbouw van rente 

Er wordt geen rente opgebouwd over een Lening: 

(a)wanneer het Conversierecht is uitgeoefend door de Leningnemer, vanaf de betreffende 

Conversiedatum (in overeenstemming met Artikel 12 (Conversie)); of 

(b)indien een Lening wordt afgelost in overeenstemming met Artikel 8 (Aflossing en Vervroegde 

Aflossing) of Artikel 18 (Verzuimgebeurtenissen), vanaf de vervaldag voor deze aflossing, 

tenzij, nadat hier een deugdelijk voorstel toe is gedaan, de aflossing van de hoofdsom van deze 

Lening ten onrechte wordt tegengehouden of geweigerd, in welk geval de rente blijft worden 

opgebouwd tegen het tarief zoals opgenomen in Artikel 10.1 (Rente) (zowel voor als na de 

beoordeling ervan) tot de dag waarop alle verschuldigde bedragen met betrekking tot een 

Lening tot die dag zijn ontvangen door of uit naam van de betreffende Leningverstrekker. 

11.4Optioneel uitstel van rente door de Leningnemer 

(a)De Leningnemer kan, naar eigen inzicht, kiezen om een Rentebetaling geheel of gedeeltelijk uit te 

stellen (een Uitgestelde Rentebetaling), die gepland stond om betaald te worden op een 

Rentebetaaldatum, door een kennisgeving in te dienen (een Uitstelverzoek) met deze keuze 

aan de Leningverstrekkers in overeenstemming met Artikel 24 (Kennisgevingen), ten minste 

10 Werkdagen voorafgaand aan de betreffende Rentebetalingsdatum.  Behoudens Artikel 11.5 

(Verplichte vereffening van de rente), als de Leningnemer verkiest om een Rentebetaling niet 

of niet geheel te voldoen op een Rentebetaaldatum, dan is hij niet verplicht om deze rente op 

de betreffende Rentebetaaldatum te voldoen, en dientengevolge vormt het niet voldoen van 

rente geen Verzuimgebeurtenis of een schending van de verplichtingen voortkomend uit deze 

Overeenkomst of op enige andere wijze. 
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(b)Over elke Uitgestelde Rentebetaling is rente verschuldigd (waarbij een dergelijke rente samen met 

de Uitgestelde Rentebetalingen de Achterstallige Rente vormt), tegen de van tijd tot tijd 

geldende Rente, vanaf (en met inbegrip van) de dag waarop (zonder dit uitstel) de Uitgestelde 

Rentebetaling verschuldigd was geweest tot (maar met uitsluiting van) de betreffende 

optionele vereffeningsdatum van Achterstallige Rentebetalingen zoals opgenomen in het 

Uitstelverzoek of, welke van toepassing is, een andere datum waarop de Uitgestelde 

Rentebetalingen dienen te worden betaald in overeenstemming met Artikel 11.5 (Verplichte 

vereffening van de rente), waarbij in beide gevallen deze rente op iedere Rentebetaaldatum 

wordt toegevoegd aan de Leningen. 

(c)Het niet voldoen van Achterstallige Rente wordt niet beschouwd als een verzuim door de 

Leningnemer uit hoofde van deze Overeenkomst of op enige andere wijze, tenzij een betaling 

verplicht is uit hoofde van Artikel 11.5 (Verplichte vereffening van de rente). 

11.5Verplichte vereffening van de rente 

Onverminderd de bepalingen van dit Artikel 11 met betrekking tot het vermogen van de Leningnemer 

om Rentebetalingen uit te stellen, dient de Leningnemer alle uitstaande Achterstallige Rente in zijn 

geheel (niet gedeeltelijk) te voldoen op de eerstvolgende Verplichte Vereffeningsdag na de 

Rentebetaaldag waarop een Uitgestelde Rentebetaling voor het eerst plaatsvond. 

12.CONVERSIE 

12.1Conversierecht 

(a)Als 

(i)er sprake is van een Conversie Event en voor zolang deze aanhoudt, of 

(ii)als de Meerderheid van Leningverstrekkers hierom hebben verzocht en de Leningnemer 

hiermee instemt, 

 en onder voorbehoud van en in overeenstemming met deze Overeenkomst, is de 

Leningnemer gerechtigd om iedere Lening en alle Achterstallige Rente, samen met 

opgebouwde of onbetaalde rente tot aan (maar met uitsluiting van) de betreffende 

Conversiedatum (gezamenlijk het Converteerbare Bedrag) met betrekking tot een 

Lening te converteren in nieuwe en/of bestaande volledig volgestorte Gewone 

Aandelen, te bepalen door de Leningnemer (een Conversierecht). 

Indien de Leningverstrekkers niet instemmen met het Conversiebedrag zoals vastgesteld door 

de Leningnemer, dan wordt de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur verzocht om 

het Converteerbare Bedrag vast te stellen en deze vaststelling is bindend voor alle Partijen. 

(b)Het aantal Gewone Aandelen dat wordt uitgegeven als gevolg van de uitoefening van een 

Conversierecht uit hoofde van een Lening, wordt vastgesteld door het uitstaande 

Converteerbare Bedrag op de Conversiedatum te delen door de marktwaarde per Gewoon 

Aandeel (dit is de waarde per Gewoon Aandeel zoals vastgesteld overeenkomstig Artikel 12.2, 

de Conversieprijs), die van kracht is op de relevante Conversiedatum. 

(c)Conversierechten mogen alleen worden uitgeoefend uit hoofde van het Converteerbare Bedrag met 

betrekking tot een Lening (indien deze er is). 
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(d)De hieruit voortvloeiende Conversieprijs wordt, indien deze geen integraal veelvoud is van € 

1,005,00 (éénvijf euro), naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van € 

1,005,00 (éénvijf euro). Het  

(e)Er worden geen fracties uitgegeven van Conversie-aandelen aan de Leningverstrekkers bij de 

uitoefening van een Conversierecht. Echter, het deel van de Conversieprijs dat niet wordt 

geconverteerd als gevolg van bovenstaande afronding, wordt in contanten voldaan door de 

Leningnemer aan de Leningverstrekkers voorafgaand aan de uitgifte van de Conversie-

aandelen. 

(e) Er worden geen fracties uitgegeven van Conversie-aandelen aan de Leningverstrekkers bij de 

uitoefening van een Conversierecht en er vindt geen betaling in contanten plaats ter 

compensatie hiervan. 

(f)Onbetaalde en opgebouwde rentebedragen gedurende de periode van (en met inbegrip van) de dag 

van de dividenduitkering direct voorafgaand aan de betreffende Conversiedatum tot (maar met 

uitsluitsel van) de betreffende Conversiedatum, die onderdeel zijn van het Conversiebedrag 

met betrekking tot een Lening, worden door de Leningnemer afgetrokken van het te betalen 

dividend uit hoofde van de Gewone Aandelen die door de Leningverstrekker worden 

ontvangen na uitoefening door de Leningnemer van zijn Uitoefeningsrecht op de dag van de 

dividenduitkering direct volgend op de betreffende Conversiedatum. 

(g)De Leningnemer verplicht zich ertoe om voorafgaand aan de uitoefening van zijn Conversierecht 

alles in het werk te stellen om te onderzoeken of het naar zijn eigen oordeel commercieel 

haalbaar is om Hybride Leningen of Hybride Effecten uit te geven aan andere partijen dan de 

Leningverstrekkers in plaats van zijn Conversierecht uit te oefenen, en de Leningnemer zal dit 

onderzoek bespreken met de Leningverstrekkerscommissie. Bij het vaststellen van dit oordeel 

houdt de Leningnemer onder andere rekening met zijn financieringsplan, zijn financiële 

beleidskader en richtlijnen ontvangen van de Ratingbureaus met betrekking tot de impact van 

een besluit om het Conversierecht niet uit te oefenen op de rating van de Leningnemer en op 

de FFO/Nettoschuld-ratio. 

(h)Bij de eerste uitoefening door de Leningnemer van zijn Conversierecht wordt iedere Lening, samen 

met opgebouwde en onbetaalde rente tot (maar met uitsluitsel van) de betreffende 

Conversiedatum en openstaande Achterstallige Rente geconverteerd naar Gewone Aandelen 

in overeenstemming met dit Artikel 13.112.1 voor een totaalbedrag van ten minste EUR 

200.000.000 aan totale hoofdsom van de Leningen, of in het geval van een gebeurtenis zoals 

opgenomen onder (c) van de definitie van een Conversie Event, een bedrag van meer dan EUR 

200.000.000 aan totale hoofdsom van de Leningen waarvan door de Aangestelde 

Onafhankelijke Waarderingsadviseur is vastgesteld dat het benodigd is om een gebeurtenis 

zoals genoemd onder (c) van de definitie van een Conversie Event niet meer te laten 

plaatsvinden. De Leningnemer levert een onderbouwde analyse aan van een dergelijke 

vaststelling door de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur aan de 

Leningverstrekkers voorafgaand aan de uitoefening van zijn Conversierecht. Iedere 

uitoefening door de Leningnemer van zijn Conversierecht vindt plaats voor een pro rata 

gedeelte van iedere Lening. 

(i)Indien de Leningnemer zijn Conversierecht uitoefent in het geval van een gebeurtenis zoals 

genoemd onder (c) van de definitie van een Conversie Event, dient de Aangestelde 

Onafhankelijke Waarderingsadviseur de verwachting van de Leningnemer te bekrachtigen dat 

de FFO/Net Debt-ratio binnen 18 maanden na de datum waarop is vastgesteld dat deze lager 

is dan 16%, (i) niet zal stijgen naar ten minste 16% of (ii) zal dalen onder de 15% en deze 

bekrachtiging op te nemen in het waarderingsrapport zoals genoemd in Artikel 12.2 en 12.3. 
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Als deze bekrachtiging niet kan worden opgesteld door de Aangestelde Onafhankelijke 

Waarderingsadviseur is er geen sprake van een Conversie Event in overeenstemming met (c) 

van de definitie van een Conversie Event. 

(j)Indien als gevolg van de uitoefening van de Leningnemer van zijn Conversierecht een Wijziging in 

Zeggenschap zou plaatsvinden, dan wordt het Converteerbare Bedrag van de Lening van die 

Leningverstrekker die als gevolg van een dergelijke uitoefening door de Leningnemer van zijn 

Uitoefenrecht direct of indirect (A) meer dan 50 procent van de uitstaande Gewone Aandelen 

van de Leningnemer verwerft of verkrijgt of (B) een zodanig aantal aandelen in het kapitaal 

van de Leningnemer verkrijgt die meer dan 50 procent van de stemrechten inhouden die 

normaliter kunnen worden uitgeoefend in een algemene aandeelhoudersvergadering, zal door 

de Leningnemer op zodanige wijze worden vastgesteld dat er geen Wijziging in Zeggenschap 

plaatsvindt en het resterende bedrag van de Lening van de betreffende Leningverstrekker dat 

niet in Gewone Aandelen wordt geconverteerd, door de Leningnemer aan die 

Leningverstrekker worden terugbetaald op de betreffende Conversiedatum. 

12.2Conversieprijs 

(a)De Conversieprijs wordt berekend door de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur, die 

voor dit doeleinde een waarderingsrapport opstelt. Na ontvangst van het waarderingsrapport 

verzoekt de Leningnemer de Leningsverstrekkerscommissie om een Onafhankelijke 

Waarderingsadviseur te benoemen om een fairness opinie af te geven met betrekking tot het 

waarderingsrapport ten behoeve van de Leningverstrekkers. Hiertoe wordt het 

waarderingsrapport dat is opgesteld door de Aangestelde Onafhankelijke 

Waarderingsadviseur gedeeld met de Onafhankelijke Waarderingsadviseur die is aangesteld 

door de Leningsverstrekkerscommissie en het waarderingsrapport wordt ter inzage 

beschikbaar gesteld door de Leningverstrekkers op het hoofdkantoor van de Leningnemer. 

(b)De Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur baseert de waardering van de Gewone 

Aandelen op: 

(i)gebeurtenissen, omstandigheden en aannames waarbij er vanuit wordt gegaan dat een 

Conversie Event heeft plaatsgevonden naar aanleiding van gebeurtenissen, 

omstandigheden en aannames op de laatste dag van de maand die eindigt voorafgaand 

aan de datum van de Conversienotificatie; 

(ii)de aannames van de uitgangspunten en het framework van de meest recent opgestelde 

Onafhankelijke Waarderingsopinie, zoals opgenomen in Schedule 65 

(Waarderingskader), voor zover dit mogelijk is en deze door de Aangestelde 

Onafhankelijke Waarderingsadviseur als redelijk worden beschouwd. 

12.3Onafhankelijke Waarderingsadviseur  

(a)De Conversienotificatie dat wordt ingediend door de Leningnemer aan de Leningverstrekkers bevat 

de gegevens van niet meer dan drie partijen die de Leningnemer zou willen benoemen als 

Onafhankelijke Waarderingsadviseur. 

(b)Binnen 3 Werkdagen na ontvangst door de Leningverstrekkers van het Leningverzoek selecteert de 

Leningverstrekkerscommissie een van de drie voorgestelde partijen als Onafhankelijke 

Waarderingsadviseur (de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur) en stelt de 

Leningnemer hiervan op de hoogte. Indien de Leningnemer niet wordt geïnformeerd of de 

Leningverstrekkers geen selectie maken benoemt de Leningnemer, in beide gevallen binnen 

3 Werkdagen na ontvangst van de Leningverstrekkers van het Leningverzoek, naar eigen 
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inzicht een van de drie aan de Leningverstrekkers voorgestelde partijen in de 

Conversienotificatie.  

(c)De aanstelling van de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur kent een looptijd van 60 

dagen om het waarderingsrapport op te stellen en de waarderingsresultaten onverwijld in te 

dienen bij de Leningnemer. 

(d)In het geval dat de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur geen waarderingsrapport 

oplevert in overeenstemming met de bepalingen van dit Artikel 12 of de waardering significant 

in twijfel trekt, dan: 

(i)stelt de Leningnemer onverwijld de Leningverstrekkers hiervan schriftelijk in kennis; en 

(ii)benoemen de Leningnemer en de Leningverstrekkers een andere waarderingsadviseur in 

overeenstemming met dit Artikel 12.3. 

(e)De Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur krijgt van de Leningnemer toegang tot het 

meest recente financiële langetermijnplan, waarbij rekening wordt gehouden met feiten en 

omstandigheden die hebben geleid tot het Conversie Event, en andere informatie die naar alle 

redelijkheid wordt gevraagd door de Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur voor 

het opstellen van de waardering, op basis van een geheimhoudingsverklaring en waarbij de 

Aangestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseur als insider wordt gekenmerkt uit hoofde 

van de Marktmisbruikverordening. 

12.4Procedure voor de uitoefening van het Conversierecht  

(a)Het Conversierecht kan door de Leningnemer worden uitgeoefend door bij de Leningverstrekkers, 

tijdens gewone kantooruren, een volledig ingevuld en ondertekend verzoek tot conversie (een 

Conversienotificatie) in te dienen, waarin het Converteerbare Bedrag en de uitstaande 

hoofdsom van de Leningen worden vermeld, het bedrag aan opgebouwde en onbetaalde rente 

en het bedrag aan Achterstallige Rente over deze leningen, de expliciete verklaring van de 

Leningnemer zijn Conversierecht te willen uitoefenen, het Conversie Event dat heeft 

geresulteerd in het Conversierecht en een onderbouwing hiervan, de namen en gegevens van 

de drie voorgestelde Onafhankelijke Waarderingsadviseurs, een bevestiging dat de 

voorgestelde conversie voldoet aan toepasselijke fiscale en andere wet- en regelgeving die van 

toepassing is op Leningnemer, en andere informatie die in alle redelijkheid is vereist uit hoofde 

van deze Overeenkomst. 

(b)Conversierechten worden in elk geval uitgeoefend met inachtneming van alle toepasselijke fiscale 

en andere wet- en regelgeving die op de Leningnemer van toepassing zijn. 

(c)Indien de indiening van de Conversienotificatie zoals beschreven in lid (a) hierboven na sluiting 

van normale kantooruren of op een dag die geen Werkdag is in Nederland plaatsvindt, dan 

wordt deze indiening uit hoofde van deze Overeenkomst beschouwd als te hebben 

plaatsgevonden op de eerstvolgende Werkdag. 

(d)Een Conversienotificatie is na indiening onherroepelijk. 

(e)De conversiedatum met betrekking tot een Lening (de Conversiedatum) is de eerste dag van de 

tweede kalendermaand direct volgend op de ontvangst door de Leningnemer van het 

waarderingsrapport dat is opgesteld door de Geselecteerde Onafhankelijke 

Waarderingsadviseur, of op een latere datum zoals schriftelijk overeengekomen door de 

Leningnemer en de Leningverstrekkerscommissie (hierbij optredend volgens de instructies 

van de Meerderheid van Leningverstrekkers). 
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(f)Na indiening van een Conversienotificatie en indien vereist voor het uitoefenen van het 

Conversierecht zal de Leningnemer onverwijld: 

(i)bewijs aanleveren van de Aanwijzing tot Uitgifte; en 

(ii)indien vereist een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om de Statuten aan te passen 

en het aandelenkapitaal van de Leningnemer te verhogen met een bedrag dat is 

vastgesteld op basis van de Conversieprijs, met inachtneming van toepasselijke 

wetgeving; 

(iii)een concept aanleveren van een notariële akte voor de uitgifte van de aandelen met een 

onherroepelijke volmacht ter ondertekening door alle Leningverstrekkers voor het 

passeren van de notariële akte voor de uitgifte van de aandelen. 

De Leningnemer en de Aandeelhouders, en in zoverre vereist door de toepasselijke wet of de Statuten, 

de Leningverstrekkers, nemen op kosten en voor rekening van de Leningnemer alle maatregelen die 

nodig kunnen zijn om de registratie en de uitvoering van de kapitaalverhoging te bewerkstelligen. 

12.5Gewone Aandelen 

Gewone aandelen die worden uitgegeven als gevolg van de uitoefening van de Conversierechten zullen 

volgestort zijn en zijn in alle opzichte in rang gelijk (pari passu) aan de uitstaande volgestorte Gewone 

Aandelen op de betreffende Conversiedatum, tenzij in het geval dat een recht niet is toegestaan door 

dwingende bepalingen van toepasselijk recht en tenzij deze Gewone Aandelen niet in aanmerking 

komen voor rechten, uitkeringen of betalingen (of, in voorkomend geval, de betreffende houder niet 

gerechtigd is om te ontvangen) waarvan de registratiedatum of andere vervaldatum voor de vaststelling 

van het recht daarop voorafgaand aan de relevante Conversiedatum valt. 

12.6Beperkingen op het eigendom van Gewone Aandelen 

De Leningverstrekkers erkennen dat de uitgegeven Gewone Aandelen uit hoofde van de conversie van 

een Lening onderworpen zijn aan de bepalingen van het Nederlandse vennootschapsrecht en de 

eigendomsbeperkingen overeenkomstig de Statuten van de Leningnemer, met betrekking tot de eis dat 

de Leningnemer ten alle tijden direct of indirect in eigendom moet zijn of onder zeggenschap moet 

staan van de Nederlandse Staat, gemeenten of provincies. 

12.7Aanwijzing tot Uitgifte 

De Leningverstrekkers en de andere aandeelhouders van de Lenignemer worden jaarlijks verzocht 

door de Leningnemer om hun stem uit te brengen op de aandeelhoudersvergadering van de 

Leningnemer in het voordeel van een besluit om zeker te stellen dat de Aanwijzing tot Uitgifte 

wederom voor een maximale statutaire periode van 5 jaar geldig is. 

13.BELASTINGHEFFING 

13.1Definities 

(a)In deze Overeenkomst: 

(i)Beschermde Partij: een Leningverstrekker waarop een verplichting rust of zal komen te 

rusten tot de afdracht van Belasting over uit hoofde van deze Overeenkomst 

ontvangen of te ontvangen bedragen (of een bedrag dat voor de toepasselijke 

Belastingen geacht wordt te zijn of te worden ontvangen). 



 

 

 

0031821-0000769 EUO3: 

2004514969.32004514969.5  

25  

 

(ii)Belastingkrediet: een krediet op, of vrijstelling of kwijtschelding van, of teruggaaf van, 

Belastingen. 

(iii)Belastinginhouding: een aftrek of inhouding in verband met Belastingen op ontvangen 

bedragen uit hoofde van deze Overeenkomst. 

(iv)Belastingbetaling: de verhoging van een door een Leningnemer aan een 

Leningverstrekker voldaan bedrag op grond van Artikel 13.2 (Fiscale brutering) of 

een voldaan bedrag op grond van Artikel 13.3 (Belastingvrijwaring). 

13.2Fiscale brutering 

(a)De Leningnemer voldoet alle door hem verschuldigde bedragen zonder daarop Belasting in te 

houden, tenzij Belastinginhouding wettelijk is voorgeschreven. 

(b)De Leningnemer stelt de Leningverstrekkerscommissie er onmiddellijk van in kennis zodra de 

Leningnemer gewaarwordt dat hij verplicht is tot Belastinginhouding (of van een wijziging in 

het tarief of de grondslag voor Belastinginhouding).  Een Leningverstrekker stelt eveneens de 

Leningverstrekkerscommissie in kennis zodra hij zich bewust wordt van een aan die 

Leningverstrekker verschuldigd bedrag.  De Leningverstrekkerscommissie stelt Leningnemer 

van de ontvangst van een dergelijke kennisgeving van een Leningverstrekker in kennis. 

(c)Wanneer wettelijk is voorgeschreven dat een Leningnemer verplicht is tot een Belastinginhouding, 

wordt het door die Leningnemer verschuldigde bedrag verhoogd met een zodanig bedrag (het 

Additionele Bedrag) dat (na de Belastinginhouding) een bedrag overblijft gelijk aan het 

bedrag dat verschuldigd zou zijn zonder de Belastinginhouding. 

(d)Wanneer een Leningnemer verplicht is een Belastinginhouding te doen, zal die Leningnemer aan 

deze verplichting voldoen en voldoet alsmede alle overige in verband daarmee af te dragen 

bedragen binnen de gestelde termijn en voor het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag. 

(e)De Leningnemer verstrekt de Leningverstrekkerscommissie ten behoeve van de Leningverstrekker 

die recht heeft op betaling uiterlijk dertig dagen na de Belastinginhouding of het voldoen van 

een bedrag in verband met die Belastinginhouding een bewijs in een aanvaardbare vorm dat 

de Belastinginhouding heeft plaatsgevonden of (waar van toepassing) een passend bedrag is 

afgedragen aan de betreffende belastingdienst. 

13.3Belastingvrijwaring 

(a)De Leningnemer dient (binnen drie Werkdagen na daartoe door de Leningverstrekker te zijn 

verzocht) aan een Beschermde Partij een bedrag te betalen gelijk aan het verlies, de 

aansprakelijkheid of kosten die volgens de desbetreffende Beschermde Partij vanwege 

Belastingen voor hem zijn ontstaan (direct of indirect) uit hoofde van deze Overeenkomst. 

(b)Bovenstaande paragraaf (a) hierboven is niet van toepassing: 

(i)ten aanzien van Belastingen die zijn opgelegd aan een Leningverstrekker wanneer die 

Belastingen zijn opgelegd over of berekend met verwijzing naar de door die 

Leningverstrekker ontvangen of te ontvangen netto-inkomsten (of een bedrag dat 

geacht wordt te zijn of worden ontvangen); of 

(ii)voor zover het verlies, de aansprakelijkheid of de kosten worden gecompenseerd door een 

verhoogde betaling als bedoeld in Artikel 13.2 (Fiscale brutering). 
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(c)Een Beschermde Partij die op grond van paragraaf (a) hierboven een vordering indient of 

voornemens is dit te doen, stelt de Leningverstrekkerscommissie onverwijld in kennis van de 

gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven of zal geven voor die vordering, waarvan de 

Leningverstrekkerscommissie de Leningnemer vervolgens in kennis stelt. 

(d)Een Beschermde Partij stelt de Leningverstrekkerscommissie in kennis van elke ontvangst van een 

betaling van een Leningnemer uit hoofde van dit Artikel 13.3. 

13.4Belastingkrediet 

Wanneer de Leningnemer een Belastingbetaling verricht en de betreffende Leningverstrekker stelt vast 

dat: 

(a)een Belastingkrediet van toepassing is op een verhoogde betaling waarvan die Belastingbetaling 

deel uitmaakt, of op die Belastingbetaling of op een Belastinginhouding in verband waarmee 

de Belastingbetaling moest plaatsvinden; en 

(b)de Leningverstrekker heeft dat Belastingkrediet verkregen en aangewend, 

dan voldoet de Leningverstrekker een bedrag aan de Leningnemer waarvan de Leningverstrekker 

vaststelt dat deze daardoor (na voldoening) in dezelfde positie verkeert, post-Belastingen, als het geval 

zou zijn geweest als de Leningnemer niet verplicht was geweest tot de Belastingbetaling. 

13.5Overdrachtsbelasting 

De Leningnemer betaalt en vrijwaart binnen drie Werkdagen na verzoek iedere Leningverstrekker 

voor alle kosten, verliezen of verplichtingen voor een Leningverstrekker met betrekking tot zegel-, 

registratie- of vergelijkbare Belastingen te voldoen uit hoofde van deze Overeenkomst. 

13.6Belasting over de toegevoegde waarde 

(a)Alle bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst door een Partij aan een Leningverstrekker 

zijn verschuldigd die (geheel of gedeeltelijk) een vergoeding bevatten voor leveringen voor 

BTW worden geacht exclusief BTW te zijn die wordt gerekend over die levering, en 

dienovereenkomstig, overeenkomstig lid (b) hieronder, indien BTW is verschuldigd of 

verschuldigd gaat zijn over een levering die gedaan is door een Leningverstrekker aan een 

Partij uit hoofde van deze Overeenkomst en deze Leningverstrekker BTW-plichtig is voor de 

relevante belastinginstantie, dan dient deze Partij aan deze Leningverstrekker (in aanvulling 

op en op hetzelfde moment als de betaling van een andere vergoeding voor de levering) een 

bedrag te voldoen dat gelijk is aan het BTW-bedrag (waarbij de Leningverstrekker onverwijld 

een passende BTW-factuur verstrekt aan die Partij). 

(b)Indien BTW verschuldigd is of wordt over een levering van een Leningverstrekker (de 

Leverancier) aan een andere Leningverstrekker (de Ontvanger) uit hoofde van deze 

Overeenkomst, en een Partij anders dan de Ontvanger (de Betreffende Partij) uit hoofde van 

de bepalingen van deze Overeenkomst verplicht is om een bedrag te voldoen dat gelijk is aan 

de vergoeding voor die levering aan de Leverancier (anders dan wanneer de Betreffende Partij 

verplicht is om de Ontvanger voor deze vergoeding te vergoeden of te vrijwaren): 

(i)(in het geval dat de Leverancier de tot voldoening van de BTW gehouden persoon is) de 

Betreffende Partij dient ook een aanvullend bedrag gelijk aan het bedrag van de BTW 

te voldoen (op hetzelfde moment als het voldoen van dit bedrag).  De Ontvanger 

voldoet onverwijld (indien paragraaf (a) van toepassing is) aan de Betreffende Partij 

een bedrag gelijk aan een krediet of teruggave dat de Ontvanger ontvangt van de 
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betreffende belastinginstantie die door de Ontvanger in alle redelijkheid wordt 

vastgesteld als de BTW die is verschuldigd is over de levering, en 

(ii)(in het geval dat de Ontvanger de tot voldoening van de BTW gehouden persoon is) de 

Betreffende Partij voldoet onverwijld, na verzoek van de Ontvanger, aan de 

Ontvanger een bedrag dat gelijk is aan de BTW die wordt berekend over de levering, 

maar alleen voor zover door de Ontvanger in redelijkheid is vastgesteld dat hij niet in 

aanmerking komt voor krediet of teruggave met betrekking tot deze BTW door de 

betreffende belastinginstantie. 

(c)Wanneer uit hoofde van deze Overeenkomst een Partij verplicht is om een Leningverstrekker te 

vergoeden of te vrijwaren voor kosten of uitgaven, dan vergoedt of vrijwaart die Partij (welke 

het geval is) de Leningverstrekker voor het hele bedrag van deze kosten of uitgaven, inclusief 

het gedeelte dat de BTW betreft, behoudens voor de mate waarin de Leningverstrekker in alle 

redelijkheid vaststelt dat hij recht heeft op krediet of teruggave met betrekking tot deze BTW 

van de betreffende belastinginstantie. 

(d)Met betrekking tot een Levering door een Leningverstrekker aan een Partij uit hoofde van deze 

Overeenkomst, dient een Partij de Leningverstrekker, indien zij daar in alle redelijkheid om 

verzoekt, de gegevens aan te leveren ten aanzien van de BTW-registratie van die Partij en 

andere informatie die in alle redelijkheid kan worden opgevraagd uit hoofde van de BTW-

rapportageverplichtingen van de Leningverstrekker ten aanzien van de levering. 

14.MITIGEREN DOOR DE LENINGVERSTREKKERS 

14.1Beperking 

(a)Indien zich omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot het ontstaan van verschuldigde 

bedragen als gevolg van of in overeenstemming met, of introkken worden in overeenstemming 

met Artikel 13 (Belastingheffing) en Artikel 8 (Aflossing en Vervroegde Aflossing), treden 

Partijen met elkaar in overleg binnen een periode van dertig (30) dagen (een 

Mitigatieperiode) om te trachten het effect van deze bijkomende betalingsverplichting te 

voorkomen of te beperken, maar te allen tijde met in achtneming van de rechten van 

Leningnemer uit hoofde van Artikel 8 (Aflossing en Vervroegde Aflossing). 

(b)Een Partij is nooit verplicht om regelingen zoals voorgesteld gedurende het overleg waarnaar wordt 

verwezen in paragraaf (a) hierboven te adopteren. 

(c)Bovenstaande paragraaf (a) hierboven beperkt op geen enkele wijze de voor de Leningnemer uit 

deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

(d)De Meerderheid van Leningverstrekkers kunnen op ieder moment de Mitigatieperiode beëindigen 

door een schriftelijke kennisgeving in te dienen bij de Leningnemer wanneer: 

(i)er sprake is van een Verzuimgebeurtenis die nog steeds voortduurt; of 

(ii)de voortzetting van het overleg zorgt dat Leningverstrekkers in overtreding zijn van 

toepasselijke wet- en regelgeving. 

14.2Beperking van aansprakelijkheid 

(a)De Leningnemer vrijwaart onmiddellijk elke Leningverstrekkers tegen alle door die 

Leningverstrekker in redelijkheid gemaakte kosten en uitgaven als gevolg van de door hem 

genomen stappen overeenkomstig Artikel 14.1 (Beperking).  De Leningverstrekkers dienen 
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het bedrag van de vordering tot schadeloosstelling en de gronden waarop het is gebaseerd in 

alle redelijkheid te onderbouwen. 

(b)De Leningverstrekkers zijn niet verplicht tot het nemen van de stappen als bedoeld in Artikel 14.1 

(Beperking) als, naar de mening van de Meerderheid der Leningverstrekkers, dit nadelig zou 

kunnen zijn voor de Leningverstrekkers. 

15.(ON)KOSTEN 

15.1Transactiekosten 

Iedere Partij is verantwoordelijk voor zijn eigen kosten en uitgaven (waaronder juridische kosten) die 

zijn opgelopen door hen in verband met de onderhandelingen, voorbereidingen, afdrukken en 

uitvoeren van deze Overeenkomst en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen in deze 

Overeenkomst. Kosten en uitgaven voor rekening van de Leningverstrekkers die zijn voldaan door de 

Leningnemer worden verrekend met een dividendbetaling uit hoofde van de Gewone Aandelen die 

betaalbaar is aan de Leningverstrekkers op de eerstvolgende dividendbetaaldatum. 

15.2Wijzigingskosten 

Wanneer de Leningnemer verzoekt om een aanpassing, afstand of toestemming, dan vergoedt 

Leningnemer de Leningverstrekkers het bedrag van alle vastgelegde kosten en uitgaven (inclusief 

juridische kosten) die de Leningverstrekkers in alle redelijkheid hebben gemaakt in verband met het 

reageren op, beoordelen van, onderhandelen over of voldoen aan dat verzoek of voorschrift.  De 

Leningverstrekkers leveren een factuur aan bij de Leningnemer van alle kosten en uitgaven in redelijk 

detail. 

15.3Handhavingskosten 

De Leningnemer verbindt zich de Leningverstrekkers onverwijld na hun verzoek de kosten en uitgaven 

(inclusief juridische kosten van één juridische adviseur voor de Leningverstrekkers) te vergoeden die 

de Leningverstrekkers hebben gemaakt in verband met het handhaven of in stand houden van uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende rechten. 

16.VERKLARINGEN EN GARANTIES 

16.1Verklaringen en garanties 

Elke Leningverstrekker is deze Overeenkomst aangegaan op basis van de in dit Artikel 16 opgenomen 

verklaringen en garanties, en de Leningnemer, tenzij uit de context anders blijkt, verstrekt de 

verklaringen in dit Artikel 16.  

16.2Status 

Het is een naamloze vennootschap, rechtsgeldig opgericht, en bestaand, naar Nederlands recht. 

16.3Bindende verplichtingen 

De verplichtingen door hem op zich genomen uit hoofde van deze Overeenkomst, zijn, met 

inachtneming van algemene juridische voorbehouden waarnaar specifiek wordt verwezen in een 

juridische opinie volgend uit Artikel 76 (Trekkingsvoorwaarden), rechtsgeldige, geldige, bindende en 

afdwingbare verplichtingen. 
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16.4Geen strijdigheid met andere verplichtingen 

De inwerkingtreding en uitvoering van, en de transacties overwogen in, deze Overeenkomst, zijn niet 

en komen niet in strijd met:  

(a) een daarop toepasselijke wet of daarop toepasselijk voorschrift; 

(b) zijn statuten of de statuten van een Dochteronderneming; of 

(c) een overeenkomst of instrument dat bindend is voor hem of een van zijn 

Dochterondernemingen of (een deel van) zijn vermogen of dat van een Dochteronderneming 

of vormen een niet-nakoming of beëindiging (hoe dan ook omschreven) uit hoofde van een 

dergelijke overeenkomst of dergelijk instrument, 

voor zover een dergelijke strijdigheid een Materieel Nadelig Effect heeft of zou kunnen hebben. 

16.5Macht en bevoegdheid 

Hij is bevoegd om (i) deze Overeenkomst en (ii) de door deze Overeenkomst beoogde transacties aan 

te gaan en uit te voeren en hij heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om de daartoe benodigde 

goedkeuringen te verlenen. 

16.6Geen verzuim 

Er is geen sprake van een Verzuim noch wordt dit in redelijkheid verwacht te zullen voortvloeien uit 

de inwerkingtreding of uitvoering van, of uit een transactie overwogen in, deze Overeenkomst.  

16.7Geen Conversie Event 

Er heeft zich geen Conversie Event voorgedaan. 

16.8Toepasselijk Recht en Rechtsbevoegdheid 

Behoudens beperkingen of voorbehouden voortvloeiend uit de algemene strekking van de wet zoals 

opgenomen in een juridische opinie die is aangeleverd uit hoofde van Artikel 76 

(Trekkingsvoorwaarden), 

(a) wordt de keuze voor het Nederlandse recht dat van toepassing is op de Overeenkomst 

 erkend en afgedwongen in Nederland, en 

(b) wordt iedere rechterlijke uitspraak die in Nederland wordt verkregen met betrekking tot de 

 Overeenkomst erkend en afgedwongen in Nederland. 

16.9Centrum van voornaamste belangen en vestigingen 

Voor de strekking van Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures 

(herschikking) (de Verordening), is het centrum van de voornaamste belangen (in de zin van artikel 

3(1) van de Verordening) gelegen in Nederland en heeft hij geen vestigingen (in de zin van artikel 

2(10) van de Verordening) in een ander land. 

16.10Geen onjuiste verklaringen 

Alle informatie die door hem of zijn vertegenwoordigers bij het aangaan van deze Overeenkomst 

schriftelijk is verstrekt was in wezenlijk opzicht juist en correct op het moment waarop deze is 
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verstrekt en er is geen informatie verstrekt of onthouden waardoor deze informatie in wezenlijk opzicht 

onjuist of misleidend was, met dien verstande dat de Leningnemer geen verklaring of garantie afgeeft 

met betrekking tot de volledigheid of juistheid van voorspellingen, inschattingen of (voorgenomen) 

opinies die zijn verstrekt aan de Leningverstrekkers of hun vertegenwoordigers en adviseurs. 

16.11Belastinginhouding 

(a)Hij van mening is dat er is geen verplichting tot Belastinginhouding rust op een betaling die hij 

verricht op grond van deze Overeenkomst aan een Leningverstrekker. 

(b)Hij van mening is dat de aftrek van betaalde, opgebouwde of anderzijds verschuldigde rente uit 

hoofde van deze Overeenkomst niet wordt beperkt door artikel 10, sectie 1, lid a, b of d van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 

16.12Fiscale status  

Er is door de Leningnemer geen mededeling op grond van artikel 36 van de Invorderingswet 1990 

gedaan. 

16.13Belastingbetaling- en registratie 

(a)Hij heeft alle Belastingen die hem of zijn activa werden opgelegd, naar behoren en tijdig betaald en 

voldaan binnen de toegestane termijn zonder invorderingsrente of boetes (behalve voor zover 

(i) de betaling te goeder trouw wordt betwist, (ii) hij voldoende reserves heeft aangehouden 

voor de betaling van deze Belastingen en (iii) de betaling rechtmatig kan worden ingehouden). 

(b)Hij noch een Dochtermaatschappij is die materieel achterstallig is met het indienen van 

belastingaangiften en niet (en geen enkele Dochtermaatschappij is) achterstallig is met de 

betaling van een bedrag met betrekking tot Belastingen, voor in elk geval die mate waarin dit 

een wezenlijk nadelig effect heeft of redelijkerwijs waarschijnlijk zal hebben. 

(c)Er zijn geen vorderingen of onderzoeken gaande of redelijkerwijs te verwachten tegen hem (of een 

Dochtermaatschappij) uit hoofde van Belastingen waarbij een aansprakelijkheid van of een 

vordering tegen een lid van de Groep een wezenlijk nadelig effect zou hebben of redelijkerwijs 

te verwachten zou zijn. 

16.14Zegelrecht 

Er zijn in Nederland geen zegel-, transactie-, registratie- of soortgelijke belastingen te heffen of 

verschuldigd in verband met de uitvoering, levering, uitvoering en handhaving van deze 

Overeenkomst. 

16.15Moment van verklaren 

(a)De verklaringen in dit Artikel 16 zijn door de Leningnemer afgelegd op de datum van deze 

Overeenkomst. 

(b)Tenzij een verklaring uitdrukkelijk op een specifieke datum is afgelegd, wordt iedere verklaring 

(anders dan de verklaringen in Artikel 16.7 (Geen Conversie Event) en Artikel 16.11 

(Belastinginhouding)) geacht opnieuw te worden afgelegd door de Leningnemer op elke 

Afsluitdatum, de datum van ieder Trekkingsverzoek  en de eerste dag van iedere Renteperiode. 

(c)De verklaringen in Artikel 16.7 (Geen Conversie Event) worden geacht opnieuw te worden afgelegd 

door de Leningnemer op elke Afsluitdatum. 
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(d)Indien een verklaring wordt gedaan (of opnieuw wordt gedaan zoals hierboven beschreven) na de 

datum van deze Overeenkomst, wordt deze geacht om te zijn gedaan (of opnieuw te worden 

gedaan zoals hierboven beschreven) met verwijzing naar de op dat moment geldende feiten 

en omstandigheden, met inachtneming van aanpassingen van de wet na de datum van deze 

Overeenkomst. 

17.ALGEMENE VERPLICHTINGEN  

De in dit Artikel 17 bedoelde verplichtingen gelden vanaf de datum van deze Overeenkomst en blijven 

van kracht zolang er nog een bedrag onder de Overeenkomst uitstaat of Commitments van kracht zijn.  

De Leningnemer verbindt zich, behoudens de voorafgaande goedkeuring van de Meerderheid van 

Leningverstrekkers, 

(a)op geen enkele wijze de rechten behorende bij de Gewone Aandelen met betrekking tot stemmen, 

dividenden of liquidatie aan te passen noch een andere klasse of type aandelen in het 

aandelenkapitaal met rechten die gunstiger zijn dan de rechten behorende bij de Gewone 

Aandelen uit te geven, met dien verstande dat niets in deze paragraaf (a) het volgende in de 

weg staat: 

(i)samenvoegen, herclassificatie of splitsen van de Gewone Aandelen; 

(ii)een aanpassing van rechten die, naar eigen inzicht vast te stellen door een onafhankelijke 

financiële adviseur (vooraf goedgekeurd door de Meerderheid van 

Leningverstrekkers, waarbij deze goedkeuring niet onredelijk mag worden 

onthouden), niet ten nadele zijn van het belang van de Leningverstrekkers; 

(iii)wijzigingen van de statuten van de Leningnemer uit hoofde van zaken zoals opgenomen 

in dit Artikel 17 voor zover toegestaan door dit Artikel 1817 of die aanvullend of 

bijkomstig zijn aan voorgaand bepalingen (waaronder een aanpassing om procedures 

uit hoofde van dergelijke zaken mogelijk te maken of te faciliteren en wijzigingen die 

betrekking hebben op de rechten en verplichten van de houders van Effecten, 

waaronder Gewone Aandelen, waarop deze procedures betrekking hebben); 

(iv)een uitgifte van aandelenkapitaal waarbij de uitgifte van dit aandelenkapitaal leidt, of, in 

overeenstemming met de bepalingen van Artikel 12.4 (Procedure voor de uitoefening 

van het Conversierecht) inzake afrondingsverschillen, anderszins zou leiden tot een 

aanpassing van of een vergoeding uit hoofde van de vaststelling van de 

Conversieprijs; 

(v)een uitgifte van aandelenkapitaal of een aanpassing van de rechten van de Gewone 

Aandelen, waar voorafgaand aan deze wijziging de Leningnemer een onafhankelijke 

financiële adviseur aanstelt die naar eigen inzicht vaststelt welke (indien nodig) 

aanpassingen gemaakt dienen te worden of welke vergoeding is verschuldigd met 

betrekking tot de vaststelling van de Conversieprijs zodat dit redelijk en billijk is, 

waarbij de onafhankelijke financiële adviseur naar eigen inzicht vaststelt dat ofwel 

geen aanpassing of vergoeding benodigd is of dat een aanpassing of vergoeding met 

betrekking tot de vaststelling van de Conversieprijs benodigd is en, indien dit het 

geval is, de nieuwe Conversieprijs als gevolg hiervan en de basis waarop deze 

aanpassing of vergoeding met betrekking tot de vaststelling is vereist en, in een 

dergelijk geval, de datum waarop de aanpassing of vergoeding met betrekking tot de 

vaststelling in effect treedt (waarbij de aanpassing of vergoeding met betrekking tot 

de vaststelling dienovereenkomstig wordt gedaan en uitgevoerd); 
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(b)geen uitgifte, toezegging of uitkering te doen of te handelen of niet te handelen indien dit tot ertoe 

kan leiden dat de Gewone Aandelen, ontstaan door de uitoefening van het Conversierecht, 

onder het dan geldende toepasselijke recht, niet wettelijk als volgestort kunnen worden 

uitgegeven; 

(c)het geplaatste aandelenkapitaal of een niet-uitgeoefende aansprakelijkheid daarop, of een andere 

niet-uitkeerbare reserve, niet te verlagen, behalve: 

(i)uit hoofde van de bepalingen van de uitgifte van het betreffende aandelenkapitaal; 

(ii)door de koop of inkoop van aandelenkapitaal van de Leningnemer voor zover, in elk van 

de gevallen, toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving; 

(iii)wanneer de verlaging geen uitkering van activa inhoudt; 

(iv)alleen met betrekking tot een aanpassing van de valuta waarin de nominale waarde van de 

Gewone Aandelen wordt uitgedrukt; 

(v)om uitkeerbare reserves te creëren; 

(vi)om reserves over te dragen zoals toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving; 

(vii)wanneer de verlaging is toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving en een 

onafhankelijke financiële adviseur, hierbij optredend als deskundige en naar eigen 

inzicht, adviseert dat de belangen van de Leningverstrekkers niet wezenlijk worden 

geschaad door de verlaging; 

(viii)wanneer de verlaging is toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving en zorgt voor 

een aanpassing van, of een betaling uit hoofde van de vaststelling van, de 

Conversieprijs of anderszins in overweging wordt genomen, om te bepalen of deze 

aanpassing of betaling ten aanzien van de vaststelling moet worden gedaan; of 

(ix)met dien verstande dat, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze 

Overeenkomst, het de Leningnemer is toegestaan rechten uit te oefenen zoals hem van 

tijd tot tijd is toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving om zijn Gewone 

Aandelen, certificaten of andere certificaatbewijzen van Gewone Aandelen te kopen, 

in te kopen of terug te kopen zonder instemming van een Leningverstrekker; 

(d)de Leningverstrekkers, uiterlijk 5 Werkdagen voorafgaand aan de Afsluitdatum, alle documenten 

en bewijsstukken te verstrekken waarnaar wordt verwezen in Schedule 2 (Opschortende 

voorwaarden) in een voor de Leningverstrekkers (naar alle redelijkheid) aanvaardbare vorm 

en inhoud, waarbij de Leningverstrekkers geheel of gedeeltelijk afstand kunnen doen van de 

voorwaarden; en 

(e)alle Belastingen die hem werden opgelegd en door hem te voldoen zijn, betaalt en voldoet binnen 

de toegestane termijn zonder invorderingsrente of boetes, tenzij (en alleen voor zover 

mogelijk) (i) de betaling van deze Belastingen te goeder trouw wordt betwist, (ii) hij 

voldoende reserves heeft aangehouden voor de betaling van deze Belastingen en de kosten 

van de betwisting van deze Belastingen (iii) de betaling rechtmatig kan worden ingehouden 

en (iv) het verzaken van het betalen van deze Belastingen niet waarschijnlijk zorgt voor een 

wezenlijk nadelig effect.  
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18.VERZUIMGEBEURTENISSEN 

Iedere van de in dit Artikel 18 genoemde gebeurtenis of omstandigheid levert een Verzuimgebeurtenis 

op (uitgezonderd Artikel 18.4 (Bespoediging)). 

18.1Betalingsverzuim van de hoofdsom 

De Leningnemer verzuimt een op grond van deze Overeenkomst verschuldigde aflossing van de 

hoofdsom te betalen op de plaats en in de munteenheid die daarvoor is gespecificeerd binnen 14 dagen 

na de vervaldatum.  

18.2Betalingsverzuim van rente 

Behoudens Artikel 11.4 (Optioneel uitstel van rente door de Leningnemer) verzuimt de Leningnemer 

een op grond van deze Overeenkomst verschuldigd bedrag aan rente te betalen op de plaats en in de 

munteenheid die daarvoor is gespecificeerd binnen 14 dagen na de vervaldatum. 

18.3Insolventieprocedures 

Een vonnis wordt uitgesproken of een effectief besluit wordt genomen in de 

aandeelhoudersvergadering voor de Ontbinding van de Leningnemer, tenzij deze, in elk geval, 

plaatsvindt ten behoeve van en wordt gevolgd door een fusie, reorganisatie of samenvoeging waarvan 

de voorwaarden eerder al zijn goedgekeurd door de Meerderheid van Leningverstrekkers. 

18.4Bespoediging 

(a)Bij en op ieder moment na het zich voordoen van een Verzuimgebeurtenis dat voortduurt kan de 

Meerderheid van Leningverstrekkers: 

(i)door middel van een kennisgeving aan de Leningnemer de Commitment opzeggen, waarna 

deze onmiddellijk is opgezegd; 

(ii)in het geval van Artikel 18.1 (Betalingsverzuim van de hoofdsom) en Artikel 18.2 

(Betalingsverzuim van rente) naar eigen inzicht en met inachtneming van de 

toepasselijke wet- en regelgeving, zonder verdere kennisgeving, een procedure voor 

de Ontbinding van de Leningnemer in Nederland (maar niet elders) opstarten en/of 

getuigen in een Ontbinding van de Leningnemer, maar geen andere actie ondernemen 

met betrekking tot een dergelijk verzuim; en 

(iii)in het geval van Artikel 2 (Achterstelling), de Leningen, alsmede de daarover opgebouwde 

rente en Achterstallige rente onmiddellijk invorderbaar en opeisbaar verklaren en/of 

getuigen in de Ontbinding van de Leningnemer, te allen tijde onderhevig aan de 

rangorde zoals opgenomen in Artikel 18.3 (Insolventieprocedures). 

(b)Een Leningverstrekker kan, in overeenstemming met dit Artikel 18.4, naar eigen inzicht en zonder 

verdere kennisgeving procedures opstarten of stappen nemen of handelingen verrichten jegens 

de Leningnemer die hij nodig acht om bepalingen en voorwaarden waaraan de Leningnemer 

gebonden is, af te dwingen, maar kan nooit de Leningnemer verplichten, door middel van deze 

procedures, stappen of handelingen, een som of sommen te betalen, in elk geval, eerder dan 

dat deze anders betaalbaar zou(den) zijn. 

(c)De Leningverstrekkers hebben geen andere rechtsmiddelen jegens de Leningnemer tot hun 

beschikking, anders dan waarnaar wordt verwezen in dit Artikel 18, voor het terugvorderingen 

van bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van deze Overeenkomt of met betrekking tot 
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een schending door de Leningnemer van een van zijn verplichtingen uit hoofde van of in 

relatie tot deze Overeenkomst. 

19.WIJZIGINGEN IN DE PARTIJEN 

19.1Overdrachten 

(a)In dit Artikel 19 is: 

de Overdrachtsdatum in het kader van een Transfer Certificaat de latere datum van: 

(A)de voorgestelde Overdrachtsdatum zoals vermeld in dat Transfer Certificaat; en 

(B)de datum waarop de Nieuwe Leningverstrekker of de Leningnemer, welke van toepassing 

is, het betreffende Transfer Certificaat ondertekent. 

(b)De Leningnemer is niet gerechtigd een recht toe te wijzen of een recht of verplichting uit hoofde 

van deze Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

alle Leningverstrekkers. 

(c)Een Leningverstrekker (de Bestaande Leningverstrekker) mag zijn contractuele positie 

overdragen in overeenstemming met artikel 6:159 BW aan: 

(i)een andere Leningverstrekker (een Nieuwe Leningverstrekker), dien te verstande dat deze 

Leningverstrekker een Aandeelhouder is op het moment van de overdracht en met 

dien verstande dat deze overdracht niet resulteert in een Wijziging in Zeggenschap; 

en 

(ii)de Leningnemer, 

in elk geval, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, ter vermijding van 

twijfel, de Marktmisbruikverordening). 

(d)De Leningnemer en alle Leningverstrekkers stemmen in en bekrachtigen bij voorbaat hun 

medewerking te verlenen (zoals vereist door artikel 6:159 BW) aan een overdracht die in 

overeenstemming is met paragraaf (c) hierboven. 

(e)Iedere verwijzing in deze Overeenkomst naar een Leningverstrekker is ook een verwijzing naar een 

Nieuwe Leningverstrekker, maar sluit een Leningverstrekker uit wanneer deze geen bedrag 

aanhoudt of mag aanhouden uit hoofde van deze Overeenkomst. 

19.2Procedure voor overdracht 

(a)Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 19.1 (Overdrachten) vindt een overdracht plaats 

overeenkomstig de bepalingen van paragraaf (b) hieronder op het moment waarop de Nieuwe 

Leningverstrekker of de Leningnemer, welke van toepassing is, het aan hem door de 

Bestaande Leningverstrekker verstrekte correct ingevulde Overdrachtsakte (op de 

handtekening na) ondertekent. 

(b)Per de Leveringsdatum: 

(i)gaat de gehele of gedeeltelijke juridische relatie uit hoofde van de Overeenkomst over van 

de bestaande Leningverstrekker die partij is bij het Transfer Certificaat, waarop is 

aangegeven dat deze relatie zal worden overgedragen, over naar de Nieuwe 
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Leningverstrekker of de Leningnemer, welke van toepassing is, door middel van 

contractsoverneming in overeenstemming met artikel 6:159 BW, en 

(ii)wordt de Nieuwe Leningverstrekker een Partij als Leningverstrekker. 

(c)De Nieuwe Leningverstrekker stelt de Leningnemer onverwijld op de hoogte van een overdracht na 

de ondertekening van het Transfer Certificaat dat betrekking heeft op deze overdracht zo snel 

als haalbaar is nadat hij het Transfer Certificaat heeft ondertekend, waarbij een afschrift van 

dat Transfer Certificaat wordt verzonden naar de Leningnemer. 

(d)De Bestaande Leningverstrekker stelt de Leningnemer onverwijld op de hoogte van een 

voorgenomen overdracht. 

20.LENINGVERSTREKKERSCOMMISSIE  

(a)De Meerderheid van Leningverstrekkers benoemt binnen 6 maanden na de datum van deze 

Overeenkomst een commissie van Leningverstrekkers waarvan de gezamenlijke 

Commitments meer dan 10 procent bedragen van de Totale Commitment (of, indien de 

Commitments zijn afgenomen naar nul, meer dan 10 procent van de Commitments bedroegen 

direct voorafgaand aan deze verlaging) (de Leningverstrekkerscommissie).  

(b)De Leningverstrekkerscommissie (i) stelt de Leningnemer onverwijld na benoeming op de hoogte 

over de identiteit van de leden, (ii) stelt de Leningnemer onverwijld op de hoogte over 

veranderingen van de leden en (iii) draagt zorg dat de Leningnemer te allen tijde beschikt over 

de juiste contactgegevens van alle leden van de Leningverstrekkerscommissie. 

(c)De Leningverstrekkerscommissie heeft een administratieve functie uitsluitend uit hoofde van het 

organiseren van de groep van Leningverstrekkers en, indien nodig, voor het ondersteunen van 

de Closing Agent in het kader van de documentatie. 

21.DE CLOSING AGENT  

21.1Geen fiduciaire plichten 

Niets in deze Overeenkomst maakt de Closing Agent tot trustee of fiduciair van een andere persoon. 

21.2Rechten en discretionaire bevoegdheden van de Closing Agent 

(a)De Closing Agent mag vertrouwen op: 

(i)iedere verklaring, garantie, kennisgeving of document waarvan wordt aangenomen dat deze 

waarachtig en juist is en afdoende goedgekeurd; en 

(ii)iedere verklaring van een persoon inzake een onderwerp waarvan in alle redelijkheid kan 

worden aangenomen dat deze binnen zijn kennis en controlebevoegdheid ligt. 

(b)De Closing Agent mag ervan uitgaan (tenzij hij kennisgeving van het tegendeel heeft ontvangen) 

dat: 

(i)er geen sprake is van een Verzuim (tenzij hij feitelijk wetenschap heeft van een Verzuim op 

grond van Artikel 18.1 (Betalingsverzuim van de hoofdsom) en/of Artikel 18.2 

(Betalingsverzuim van rente)); 
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(ii)een aan een Partij toegekend(e) recht, bevoegdheid, machtiging of discretionaire 

bevoegdheid niet is uitgeoefend; en 

(iii)een kennisgeving of verzoek door de Leningnemer is gedaan namens en met de 

toestemming en wetenschap van de Leningnemer. 

(c)De Closing Agent kan gebruikmaken van de diensten van advocaten, accountants, inspecteurs en 

deskundigen en afgaan op hun advies en deze daarvoor vergoeden.  

(d)De Closing Agent kan met betrekking tot deze Overeenkomst optreden via zijn werknemers en 

agenten. 

(e)Onverminderd bepalingen in deze Overeenkomst waaruit het tegenovergestelde blijkt, is de Closing 

Agent niet verplicht om te handelen of niet te handelen als dat naar zijn eigen redelijke mening 

in strijd is of zou kunnen zijn met wet- of regelgeving of een fiduciaire verplichting of uit 

vertrouwelijkheidsplicht. 

21.3Uitsluiting van aansprakelijkheid 

(a)Geen enkele Partij (anders dan de Closing Agent) kan een procedure opstarten tegen een 

functionaris, medewerker of agent van de Closing Agent uit hoofde van een mogelijke 

vordering jegens de Closing Agent of uit hoofde van het handelen of het niet handelen op 

welke manier dan ook door die functionaris, medewerker of agent met betrekking tot deze 

Overeenkomst en iedere functionaris, medewerker of agent van de Closing Agent kan hierbij 

vertrouwen op dit Artikel 21.3 met in achtneming van Artikel 1.3 (Rechten van Derden).  Deze 

paragraaf (a) bevat een onherroepelijk derdenbeding om niet zoals naar verwezen wordt in 

sectie 6:253 BW ten gunste van een functionaris, medewerker of agent van de Closing Agent. 

(b)De Closing Agent is niet aansprakelijk voor enige vertraging (of de gevolgen daarvan) in het 

bijschrijven op een rekening van bedragen die op grond van deze Overeenkomst door de 

Closing Agent voldaan moet worden indien de Closing Agent zo snel mogelijk alle 

noodzakelijke maatregelen heeft genomen teneinde te voldoen aan de regelgeving of 

operationele procedures van het door de Closing Agent voor dat doeleinde gebruikte erkende 

clearing- of verrekeningssysteem. 

22.BEDRIJFSVOERING VAN DE LENINGVERSTREKKERS EN DE CLOSING AGENT 

Een bepaling in deze Overeenkomst 

(a)belemmert niet het recht van de Leningverstrekkers of de Closing Agent om zijn zaken (belastingen 

en anderszins) te regelen zoals hij goeddunkt; 

(b)verplicht de Leningverstrekkers of de Closing Agent niet een aan hem beschikba(a)r(e) krediet, 

aftrek, kwijtschelding of aflossing, of de omvang, volgorde of wijze van een vordering, te 

onderzoeken of te vorderen; of 

(c)verplicht de Leningverstrekkers of de Closing Agent niet informatie met betrekking tot zijn zaken 

(belastingen en anderszins) dan wel berekeningen met betrekking tot Belastingen bekend te 

maken, 

tenzij uitdrukkelijk anders hierin uiteengezet. 
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23.ADMINISTRATIE 

23.1Betalingen 

(a)Betalingen van de hoofdsom en de rente uit hoofde van een Lening worden gedaan door 

overboeking naar de geregistreerde bankrekening van de Leningverstrekkers. 

(b)Alle betalingen uit hoofde van een Lening zijn onderworpen aan alle toepasselijke fiscale en andere 

wet- en regelgeving. 

23.2Aanwending van bepaalde betalingen 

(a)Indien een Leningverstrekker een betaling ontvangt die onvoldoende is om aan alle door de 

Leningnemer te betalen en verschuldigde bedragen te voldoen uit hoofde van deze 

Overeenkomst, of als hij additionele bedragen ontvangt, wendt de Leningverstrekker dit 

betaalde bedrag aan voor de verplichtingen van de Leningnemer die voortvloeien uit deze 

Overeenkomst in de volgende volgorde: 

(i)als eerste om pro rata onbetaalde vergoedingen, kosten en uitgaven van een 

Leningverstrekker uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen (zoals opgegeven 

door de Leningverstrekker op verzoek van de Leningnemer) (waarbij deze opgave 

geldt als voldoende bewijs voor deze vergoedingen, kosten en uitgaven en zonder de 

Leningverstrekker te verzoeken hierover verdere bewijsstukken aan te leveren)); 

(ii)ten tweede om pro rata betalingen te doen van opgebouwde rente, Achterstallige Rente, 

onbetaalde maar verschuldigde vergoedingen of commissies uit hoofde van deze 

Overeenkomst; 

(iii)ten derde om pro rata betalingen te doen van onbetaalde maar verschuldigde 

hoofdsommen uit hoofde van deze Overeenkomst; en 

(iv)ten vierde om pro rata betalingen te doen van alle andere onbetaalde maar verschuldigde 

bedragen uit hoofde van deze Overeenkomst. 

(b)Wanneer een Leningverstrekker (een Innende Leningverstrekker) een bedrag van de 

Leningnemer ontvangt of int dat hoger is dan het op grond van deze Overeenkomst aan hem 

verschuldigde pro rata bedrag, dan: 

(i)stelt de Innende Leningverstrekker de Leningverstrekkers binnen 3 Werkdagen van de 

bijzonderheden van de ontvangst of inning in kennis; 

(ii)stelt de Leningverstrekkerscommissie (hierbij optredend volgens de instructies van de 

Meerderheid van Leningverstrekkers) vast of het ontvangen of geïnde bedrag hoger 

is dan het op grond van deze Overeenkomst aan de Innende Leningverstrekker 

verschuldigde bedrag; en 

(iii)betaalt de Innende Leningverstrekker aan de Leningverstrekkers binnen 3 Werkdagen na 

een verzoek daartoe van de Leningverstrekkerscommissie (hierbij optredend volgens 

de instructies van de Meerderheid van Leningverstrekkers) een bedrag (de Gedeelde 

Betaling) gelijk aan het ontvangen of geïnde bedrag, na aftrek van een bedrag 

waarvan de Leningverstrekkerscommissie (hierbij optredend volgens de instructies 

van de Meerderheid van Leningverstrekkers) vaststelt dat dit mag worden ingehouden 

door de Innende Leningverstrekker als diens deel van een uit hoofde van deze 

Overeenkomst uit te voeren betaling. 
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(c)De Leningverstrekkers behandelen de Gedeelde Betaling als ware deze voldaan door de 

Leningnemer aan de Leningverstrekkers en de Leningverstrekkerscommissie (hierbij 

optredend volgens de instructies van de Meerderheid van Leningverstrekkers) draagt de 

betreffende Leningverstrekkers op om de Gedeeltelijke Betaling te verdelen over de 

Leningverstrekkers (met uitsluiting van de Innende Leningverstrekker), overeenkomstig de 

bepalingen van deze Overeenkomst ter voldoening van de verplichtingen van de Leningnemer 

jegens deze Leningverstrekkers. 

(d)Het bepaalde in Artikel 23.1 (Betalingen) prevaleert over de eventueel door de Leningnemer 

opgegeven volgorde. 

23.3Geen verrekening toegestaan door de Leningnemer 

(a)Alle te verrichte betalingen die door de Leningnemer op grond van deze Overeenkomst worden 

gedaan, dienen te worden berekend en plaats te vinden zonder (en vrij te zijn van inhoudingen 

in het kader van) enige verrekening of tegenvordering. 

(b)Paragraaf (a) hierboven heeft geen betrekking op een betaling door de Leningnemer uit hoofde van 

rechten en verplichtingen die door de Leningnemer zijn verkregen van een Bestaande 

Leningverstrekker uit hoofde van Artikel 19.1(c). 

23.4Werkdagen 

(a)Een bedrag dat dient te worden betaald op een dag die geen Werkdag is, dient op de volgende 

Werkdag in dezelfde kalendermaand (als deze dag er is) of de vorige Werkdag (als deze dag 

er niet is) te worden betaald. 

(b)In geval van een verlenging van de vervaldag voor aflossing van een hoofdsom of een Openstaand 

Bedrag onder deze Overeenkomst is over de hoofdsom of het Openstaand Bedrag rente 

verschuldigd tegen het op de oorspronkelijke vervaldatum toepasselijke percentage en in 

overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10.3 (Rentebetaling). 

23.5Valuta van een bedrag 

(a)Uit hoofde van dit Artikel 23.5 is de euro de valuta van rekening en betaling voor iedere som die 

door een Leningnemer onder deze Overeenkomst is verschuldigd. 

(b)Iedere betaling van kosten, uitgaven en Belastingen vindt plaats in de valuta waarin de kosten, 

uitgaven of Belastingen worden gemaakt of geheven. 

(c)Ieder bedrag waarvan wordt opgegeven dat het voldaan moet worden in een andere valuta dan de 

euro, dient te worden voldaan in die andere valuta. 

24.KENNISGEVINGEN 

24.1Schriftelijke mededelingen 

Alle mededelingen die uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst worden gedaan, dienen 

schriftelijk te geschieden. 

24.2Adressen 

(a)Uitgezonderd de gegevens die hieronder zijn opgenomen, zijn de contactgegevens van iedere Partij 

voor alle berichtgeving uit hoofde van deze Overeenkomst de contactgegevens die door die 
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Partij voor dit doel zijn opgegeven bij de Closing Agent op of voorafgaand het moment waarop 

deze Partij een Partij wordt. 

(b)De contractgegevens van de Leningnemer voor dit doel zijn: 

Adres: Locatiecode: P330 

Postbus 50 

6920 AB Duiven 

Nederland 

en 

Locatiecode: P171 

Error! Hyperlink reference not valid. 

6920 AB Duiven 

Utrechtseweg 68Nederland 

 6812 AH Arnhem 

 Nederland 

E-mail: Loek.Muijtjens@alliander.com 

[⚫]Michiel.Olij@alliander.com  

Ter attentie van: Mr. L.R.M.P. Muijtjens MBA 

[⚫]Drs M. Olij MBA 

(c)De contractgegevens van de Closing Agent voor dit doel zijn: 

Adres: Post box 9090  

6800 GX Arnhem 

[⚫]Nederland 

E-mail: [⚫]provincieloket@gelderland.nl 

Ter attentie van: Gedeputeerde Staten van de provincie 

Gelderland, Attn. De heer Ing. J. 

Markink  

[⚫]Cc: De heer J. de Jong MSc, 

j.de.jong3@gelderland.nl  

(d)Berichtgeving of documenten die door de ene persoon aan de andere worden gedaan of afgeleverd 

op grond van of in verband met deze Overeenkomst hebben alleen rechtskracht indien, bij 

verzending per brief, deze zijn achtergelaten op het betreffende adres of 5 Werkdagen zijn 
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verstreken na terpostbezorging met voldoende frankering en in een aan dat adres gerichte 

envelop, 

en, indien een bepaalde afdeling of functionaris is gespecificeerd in het kader van de adresgegevens 

zoals vermeld in dit Artikel 24.2 (Adressen), indien gericht aan die afdeling of functionaris. 

24.3Elektronische communicatie 

(a)Alle berichtgeving tussen twee Partijen die op grond van of in verband met deze Overeenkomst 

worden gedaan, mogen per elektronische post of op andere elektronische wijze worden 

verstuurd, indien de Partijen: 

(i)overeenkomen, tenzij en totdat zij elkaar van het tegendeel in kennis stellen, dat dit een 

aanvaardbare communicatiemethode is; 

(ii)elkaar schriftelijk in kennis stellen van hun elektronische mailadres en/of andere gegevens 

die nodig is/zijn om de verzending en ontvangst van informatie op die wijze mogelijk 

te maken; en 

(iii)elkaar in kennis stellen van een wijziging in hun adres of in andere door hen verstrekte 

gegevens. 

(b)Iedere elektronische communicatie die plaatsvindt tussen twee Partijen wordt uitsluitend geacht 

daadwerkelijk te zijn ontvangen indien ontvangen in leesbare vorm en in het geval van een 

elektronische communicatie van de Leningnemer aan de Closing Agent of de 

Leningverstrekkerscommissie, welke van toepassing is, uitsluitend indien geadresseerd op de 

door de Closing Agent of de Leningverstrekkerscommissie voor dat doeleinde opgegeven 

wijze. 

24.4Engelse taal 

(a)Alle kennisgevingen die worden gedaan op grond van of in verband met deze Overeenkomst dienen 

te worden opgesteld in de Engelse taal. 

(b)Alle overige documenten die worden verstrekt op grond van of in verband met deze Overeenkomst 

dienen te worden opgesteld: 

(i)In de Engelse taal; of 

(ii)indien niet in de Engelse taal, en indien de Leningverstrekker daarom verzoekt, vergezeld 

te gaan van een beëdigde Engelse vertaling, in welk geval de Engelse vertaling 

prevaleert, tenzij het een oprichtings-, wettelijk of ander officieel document betreft. 

25.BEREKENINGEN EN BEKRACHTIGINGEN 

25.1Bekrachtigingen en vaststellingen 

Een uit hoofde van deze Overeenkomst door de Leningnemer bekrachtigd of vastgesteld percentage 

of bedrag vormt sluitend bewijs voor de zaken waarop het betrekking heeft, tenzij er sprake is van 

onmiskenbare fouten. 
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25.2Dagtelling 

Rente, provisie of een vergoeding die op grond van deze Overeenkomst wordt opgebouwd, wordt 

(tenzij uitdrukkelijk anders vastgesteld in deze Overeenkomst) per dag opgebouwd en berekend op 

basis van het daadwerkelijke aantal dagen dat is verstreken en een jaar bestaande uit 360 dagen. 

26.PARTIËLE NIETIGHEID 

Indien op enig moment een bepaling in deze Overeenkomst in enig opzicht krachtens een wet van een 

rechtsgebied onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, worden de wettigheid, geldigheid of 

afdwingbaarheid van de resterende bepalingen en de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van 

die bepaling op grond van het recht van een ander rechtsgebied op geen enkele wijze ongeldig of 

aangetast. 

27.RECHTSMIDDELEN EN AFSTANDSVERKLARINGEN 

Het niet of niet tijdig uitoefenen door een Leningverstrekker van enig recht of rechtsmiddel onder deze 

Overeenkomst wordt niet geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van dat recht of rechtsmiddel, 

noch sluit een eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel de verdere of 

andere uitoefening of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel niet uit.  De in deze 

Overeenkomst vastgelegde rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief en sluiten in de wet neergelegde 

rechten en rechtsmiddelen niet uit. 

28.WIJZIGINGEN EN AFSTANDSVERKLARINGEN 

Een bepaling van deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of buiten werking gesteld met de 

schriftelijke toestemming van de Meerderheid van Leningverstrekkers en de Leningnemer en deze 

wijziging of buitenwerkingstelling is bindend voor alle Partijen. 

29.ONDERTEKENING IN VEELVOUD 

Deze Overeenkomst kan in een willekeurig aantal exemplaren worden ondertekend, en door iedere 

partij in meerdere exemplaren.  Ieder exemplaar is een origineel document, maar gezamenlijk vormen 

zij een en hetzelfde instrument. 

30.TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze Overeenkomst en de niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee 

verband houden is Nederlands recht van toepassing. 

31.ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE 

Wanneer een Partij, gevestigd in Nederland, wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde in 

verband met de ondertekening en/of uitvoering van deze Overeenkomst of een ander(e) overeenkomst, 

akte of document als genoemd in deze Overeenkomst of opgesteld uit hoofde van deze overeenkomst, 

dan erkennen en aanvaarden de andere Partijen hierbij uitdrukkelijk dat het bestaan en de reikwijdte 

van de bevoegdheid van de gevolmachtigde en de gevolgen van het uitoefenen of het voorgenomen 

uitoefenen door de gevolmachtigde van zijn bevoegdheid worden beheerst door het Nederlands recht. 

32.HANDHAVING 

(a)De rechtbanken van Amsterdam, Nederland zijn bij uitsluiting bevoegd om geschillen die 

voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst te beslechten (waaronder 

geschillen die betrekking hebben op het bestaan, de geldigheid of beëindiging van deze 
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Overeenkomst of iedere niet-contractuele verplichting die voortvloeien uit of verband houden 

met deze Overeenkomst) (Geschillen). 

(b)De Partijen komen overeen dat de rechtbanken van Amsterdam, Nederland het meest geschikt en 

conveniërend zijn voor het beslechten van Geschillen en geen der Partijen zal het tegendeel 

beweren. 
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SCHEDULE 1 

DE LENINGVERSTREKKERS 

 

Naam Commitment (€) 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 

[⚫] [⚫] 
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SCHEDULE 2 

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 

1.De Leningnemer 

(a)Een afschrift van de statuten van Leningnemer, inclusief een actueel uittreksel van de Kamer van 

Koophandel. 

(b)Een afschrift van een besluit van de directie van de Leningnemer waarin: 

(i)de bepalingen en de voorgenomen transacties uit hoofde van deze Overeenkomst worden 

goedgekeurd en een goedkeurend besluit is opgenomen ten aanzien van de ondertekening van 

deze Overeenkomst; 

(ii)een gespecificeerde persoon wordt bevoegd om deze Overeenkomst uit naam van de directie te 

ondertekenen; en 

(iii)een gespecificeerde persoon of gespecificeerde personen wordt/worden bevoegd om uit naam van 

de directe alle documenten en kennisgevingen te tekenen en/of hier opvolging aan te geven 

die door de directie dienen te worden ondertekend en/of opgevolgd onder of uit hoofde van 

deze Overeenkomst. 

(c)Een afschrift van een besluit van de raad van commissarissen van de Leningnemer waaruit blijkt dat de raad 

van commissarissen instemt met de ondertekening en met de bepalingen van deze Overeenkomst en 

de voorgenomen transacties die hieruit volgen. 

(d)Bewijs van (i) het adviesverzoek aan alle ondernemingsraden of centrale of Europese ondernemingsraden 

met inspraak over de voorgenomen transacties die voortvloeien uit deze Overeenkomst en (ii) een 

positief of neutraal advies waarbij, indien dit voorwaardelijk is, deze voorwaarden niet (A) leiden of 

in alle redelijkheid naar verwachting leiden tot een schending van de voorwaarden van deze 

Overeenkomst en (B) negatief zijn voor de Leningverstrekkers. 

2.Juridische opinie 

(a)Een juridische opinie van Allen & Overy LLP, de juridisch adviseurs van de Leningnemer, wezenlijk in de 

vorm zoals aan de Leningverstrekkers is verstrekt voorafgaand aan de ondertekening van deze 

Overeenkomst. 

(b)Een fiscale opinie van KPMG Meijburg, de fiscale adviseurs van de Leningnemer, wezenlijk in de vorm 

zoals aan de Leningverstrekkers is verstrekt voorafgaand aan de ondertekening van deze 

Overeenkomst. 

3.Financiële update 

Een financiële update door Leningnemer te verstrekken aan KPMG uiterlijk 15 september 2021 die 

bestaat uit (i) de tussentijdse resultaten van de Leningnemer (S1) (inclusief de halfjaarlijkse balans 

van de Leningnemer), (ii) een impactanalyse van het gepubliceerde en definitieve 'methode besluit' 

met betrekking tot de financiële prognoses, (iii) een trading update van de capex en (iv) een overzicht 

van andere gebeurtenissen of ontwikkelingen die een significante impact kunnen hebben op de netto 

schuldpositie of de financiële vooruitzichten van de Leningnemer. 
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4.Overige documenten en bewijsstukken 

Bewijs dat alle vergoedingen, kosten en uitgaven die zijn verschuldigd door de Leningnemer zijn 

betaald of zullen zijn betaald op de datum van deze Overeenkomst. 
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SCHEDULE 3 

MODEL VAN EEN VERZOEKVERZOEK 

Aan: [⚫]Provincie Gelderland als Closing Agent 

Van: Alliander N.V. 

Datum: 8 december 2021 

Alliander N.V. – EUR 600.000.000[600].000.000 converteerbare aandeelhouderslening met vaste rente 

met datum [2] december 2021 (de Overeenkomst) 

1.Wij verwijzen naar de Overeenkomst.  Dit is een Verzoek. 

2.Wij wensen een Lening af te sluiten tegen de volgende voorwaarden: 

(a)Trekkingsdatum: 15 december 2021 

(b)Bedrag: € 600.000.000[600].000.000 

3.Betalingsinstructies: [⚫] zijn separaat met iedere Leningverstrekker gedeeld. 

4.Wij bevestigen dat aan alle opschortende voorwaarden van de Overeenkomst, waaraan moet worden voldaan 

op de datum van dit Verzoek, is voldaan. 

5.We verklaren en garanderen aan de Leningverstrekkers dat: 

(a)geen sprake is van een voortdurend Verzuim en deze niet kan ontstaan als gevolg van de 

voorgestelde Lening; en  

(b)de Verklaringen van ons (anders dan de verklaringen in Artikel 17.716.7 (Geen Conversie Event) 

en Artikel 17.1116.11 (Belastinginhouding)) onder verwijzing naar de toen geldende feiten en 

omstandigheden in alle wezenlijke opzichten waarheidsgetrouw zijn. 

6.Dit Verzoek is onherroepelijk. 

Alliander N.V. 

Door: 
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SCHEDULE 4 

MODEL VAN HET TRANSFER CERTIFICAAT 

Aan: [[⚫] als Nieuwe Leningverstrekker (de Nieuwe Leningverstrekker)]/[de Leningnemer] 

Van: [DE BESTAANDE LENINGVERSTREKKER] (de Bestaande Leningverstrekker) 

Datum: [⚫] 

Alliander N.V. – EUR 600.000.000[600].000.000 converteerbare aandeelhouderslening met vaste rente 

met datum [2] december 2021 (de Overeenkomst) 

Wij verwijzen naar de Overeenkomst.  Dit is een Transfer Certificaat. 

1.De Bestaande Leningverstrekker draagt door middel van contractoverneming aan de [Nieuwe 

Leningverstrekker]/[Leningnemer] de rechten en verplichtingen van de Bestaande Leningverstrekker 

waarnaar wordt verwezen in onderstaande Bijlage in overeenstemming met de bepalingen van de 

Overeenkomst. 

2.De voorgestelde Overdrachtsdatum is [⚫]. 

3.[Op de Overdrachtsdatum wordt de Nieuwe Leningverstrekker Partij bij de Overeenkomst als een 

Leningverstrekker.] 

4.[De administratieve gegevens van de Nieuwe Leningverstrekker uit hoofde van de Overeenkomst staan in 

de Bijlage.] 

5.Dit Transfer Certificaat is een kennisgeving aan de Leningnemer van de overdracht zoals opgenomen in dit 

Transfer Certificaat. 

6.Dit Transfer Certificaat mag in ieder aantal exemplaren worden ondertekend en dit heeft dezelfde werking 

als wanneer één exemplaar van dit Transfer Certificaat was ondertekend. 

7.Op dit Transfer Certificaat en de niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee 

verband houden is Nederlands recht van toepassing. 

8.Dit Transfer Certificaat is aangegaan op de datum als vermeld aan het begin van dit Transfer Certificaat. 
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DE BIJLAGE 

Over te dragen rechten en verplichtingen 

[vul relevante gegevens in, waaronder de (gedeeltelijke) Commitment die van toepassing is] 

[Administratieve gegevens van de Nieuwe Leningverstrekker] 

[vul het adres voor berichtgevingen en de betalingsgegevens etc. in]] 

 

[BESTAANDE 

LENINGVERSTREKKER]/[LENINGNEMER] 

[NIEUWE LENINGVERSTREKKER] 

Door: [⚫] Door: [⚫] 

  

Door: [⚫]  
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SCHEDULE 5 

MODEL VOOR EEN COMMITMENT VOORSTEL 

Aan: Alliander N.V. 

Van: [⚫] 

Datum: [uiterlijk 30 november] 2021 

Alliander N.V. – EUR 600.000.000 converteerbare aandeelhouderslening met vaste rente met datum 2 

december 2021 (de Overeenkomst) 

1. Wij verwijzen naar de Overeenkomst.  Dit is een Commitment Voorstel. 

2. We zijn de juridische eigenaren van [⚫] Gewone Aandelen van de Leningnemer. 

3. We bevestigen dat onze voorgestelde Commitment EUR [⚫] bedraagt. 

4. We stemmen in dat onze definitieve Commitment door u wordt toegewezen in overeenstemming met Artikel 

5 (Toewijzing van Commitments) van de Overeenkomst. 

5. Onze administratieve gegevens uit hoofde van de Overeenkomst zijn hieronder opgenomen: 

[⚫]. 

6. Dit Commitment Voorstel is onherroepelijk. 

[⚫] 

Door: 
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Schedule 6 

WAARDERINGSKADER 

 

De waardering wordt gebaseerd op het beginsel van de reële marktwaarde:  

 

De reële marktwaarde is de koers waartegen de aandelen van de Leningnemer zouden worden verhandeld 

tussen een tot een transactie bereid zijnde koper en een tot een transactie bereid zijnde verkoper waarbij op 

beiden geen enkele druk ligt om te kopen of te verkopen en die beiden beschikken over voldoende kennis van 

de relevante feiten. 

 

De reële waarde wordt vastgesteld op basis van algemeen geaccepteerde waarderingsmethodieken, waarbij bij 

voorkeur de inkomstenmethode wordt gehanteerd. Indien een gedeelte van de aandelen wordt overgedragen, 

dan wordt de waardering gebaseerd op een pro rata parte van de 100%-waarde (er wordt dus geen 

afwaardering toegepast vanwege het ontbreken van zeggenschap en/of liquiditeit).  
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ONDERTEKENING 

De Leningnemer 

Alliander N.V. 

 

Door   _________________________________  Door   _________________________________  

Naam: Naam: 

Functie:  Functie:  

 

[TEKENPAGINA'S LENINGVERSTREKKER EN CLOSING AGENT NOG TOE TE 

VOEGENHandtekeningpagina’s worden toegevoegd aan de ondertekende versie] 
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