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Ondernemingsnummer: 0402 964 823

Openbaar bod tot inschrijving op maximaal 
175.000 converteerbare obligaties met prioritaire toewijzing in

de verhouding van één converteerbare obligatie voor tien
aandelen in bezit

Uitgegeven nominaal bedrag: maximaal EUR 31.500.000 vertegenwoordigd door maximaal 
175.000 converteerbare obligaties met een nominale waarde van EUR 180

Inschrijvingsperiode : van 17 juni tot en met 25 juni 2004, met mogelijkheid tot vervroegde
afsluiting op 22 juni 2004 s’avonds

Prioritaire toewijzing : 10 coupons nr. 13 (niet genoteerd) afgeknipt van bestaande aandelen
volstaan om in te schrijven op 1 converteerbare obligatie

Looptijd van de lening : 7 jaar, van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2011
Nominale rentevoet : 5,25%, wat overeenkomt met een rendement op eindvervaldag van

5,06%, jaarlijks betaalbaar op 30 juni
Uitgifteprijs : EUR 181,98 per converteerbare obligatie, hetzij 101,10% van de 

nominale waarde
Betalingsdatum : 1 juli 2004
Conversieverhouding : elke geconverteerde obligatie geeft recht op een nieuw aandeel met een

couponblad “vvpr strips”
Conversiemodaliteiten : de obligaties zullen jaarlijks converteerbaar zijn, van 10 tot 30 juni, vanaf

10 juni 2008 tot en met 30 juni 2011
Notering : de inschrijving op de eerste markt van Euronext Brussels van maximaal

175.000 converteerbare obligaties, van maximaal 175.000 aandelen en
maximaal 175.000 couponbladen “vvpr strips”, afkomstig van de
conversie van de voornoemde obligaties, werd aangevraagd

Georganiseerd door

Lead Manager                                                         Co-Manager

Inschrijven kan bij de voornoemde instellingen, via elke andere financiële instelling (die de inschrijvingen
zal overmaken aan Bank Degroof, centralisator) of bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De verrichtingsnota en het jaarverslag van het boekjaar 2003 die de prospectus vormen, kunnen vanaf
donderdag 17 juni 2004 worden aangevraagd bij Bank Degroof op het nummer +32 (0)2 287 97 11 of bij

Fortis Bank op het nummer +32 (0)800 90 301.
Ze zijn eveneens beschikbaar op de internetsite: http://www.bois-sauvage.be




