
 

 

 

 
 
 

PERSBERICHT 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

VOORWETENSCHAP 

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS 

Mechelen, 26 mei 2020, 14:00 CEST – Volgend op het persbericht van 18 mei 2020, worden de 
houders van alle obligatieleningen uitgegeven door FNG Group NV en FNG Benelux Holding NV 
uitgenodigd tot het bijwonen van een algemene vergadering van obligatiehouders. Gelet op de 
uitzonderlijke economische omstandigheden waarin de groep zich bevindt, wordt voorgesteld 
aan de algemene vergadering om de Interest Betalingsdatum van de obligatieleningen 
uitzonderlijk uit te stellen en de groep een standstill te verlenen tot 31 december 2020. 

Dit uitstel geeft de groep de benodigde financiële ruimte en de gelegenheid om haar jaarcijfers m.b.t. 
2019 te finaliseren evenals de toekomststrategie/herstelplan voor de FNG groep verder uit te werken 
samen met de verschillende stakeholders. Deze zullen vervolgens ook aan de obligatiehouders worden 
voorgelegd.  

Indien op de eerste geplande algemene vergadering van obligatiehouders het aanwezigheidsquorum 
van het bedrag van de in omloop zijnde effecten, niet werd behaald, zal een tweede algemene 
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over dezelfde agenda.  

De algemene vergaderingen van obligatiehouders zullen op de hoofdzetel van de vennootschap 
plaatsvinden, op de volgende tijdstippen: 

1) 11 juni 2020 om 10u00: 
o Obligatielening met nominale waarde van EUR 14.450.000, uitgegeven op 01.06.2012, 

vervaldatum: 01.06.2021 

2) 11 juni 2020 om 11u00: 
o Obligatielening met nominale waarde van EUR 5.000.000, uitgegeven op 20.03.2015, 

vervaldatum: 01.06.2021 

3) 11 juni 2020 om 12u00: 
o Obligatielening op naam met nominale waarde van EUR 650.000, uitgegeven op 26.01.2015, 

vervaldatum: 01.06.2021 

4) 11 juni 2020 om 13u00: 
o Obligatielening met nominale waarde van EUR 10.000.000, uitgegeven op 28.08.2018, 

vervaldatum: 28.08.2023 

5) 26 juni 2020 om 10u00: 
o Obligatielening met nominale waarde van EUR 45.000.000, uitgegeven op 07.07.2016 en 

19.06.2017, vervaldatum: 07.07.2023 

De agenda’s per obligatielening zijn beschikbaar op de website van de vennootschap vanaf woensdag 
27.05.2020: https://fng.eu/investor-relations-fng-group-nv/ 
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Voor meer info: 
 

Gunther De Backer ׀ 
Woordvoerder

KBO: 0697.824.730 

Tel: +32 475 90 39 09 

investorrelations@fng.eu

FNG NV 

Bautersemstraat 68A 

2800 Mechelen 
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