naamloze vennootschap die een publiek beroep
doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Geleenlaan 5
3600 Genk
Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren)
(de “Vennootschap” of “Emittent”)

ADDENDUM VAN 7 APRIL 2010 AAN HET INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25
MAART 2010

Dit addendum aan het informatiememorandum van 25 maart 2010 dat betrekking heeft op uitgifte van een
achtergestelde converteerbare obligatielening en eveneens kan worden teruggevonden op de website
www.connectgroup.com (het “Informatiememorandum”), heeft de rechtzetting van een technische
vergissing in het Informatiememorandum tot doel.
Enkele kandidaat-investeerders hebben de Vennootschap er immers op attent gemaakt dat de antiverwateringsclausule vermeld op pagina’s 13 tot 16 van het Informatiememorandum behept is met een
technische vergissing. De formule voor de aanpassing van de conversieprijs bij de uitgifte van aandelen of
converteerbare obligaties en bij de creatie van warrants of optierechten die recht geven om in te schrijven op
nieuwe aandelen of op obligaties converteerbaar in nieuwe aandelen, dient gelijk te zijn aan: Tn = Ta x P2/P1
in plaats van Tn = Ta x P1/P2 zoals vermeld in het Informatiememorandum.
Er zal derhalve aan de algemene vergadering worden voorgesteld om deze anti-verwateringsclausule in het
Informatiememorandum als volgt aan te passen:
1. Vervanging van de formule Tn = Ta x P1/P2 op pagina 14 van het Informatiememorandum door de
formule Tn = Ta x P2/P1.
2. Toevoeging van de volgende zin in het Informatiememorandum na “Indien deze verrichtingen een
ongunstige invloed zouden hebben op de conversieprijs van de Converteerbare Obligaties, dan zal
deze prijs, om de belangen van de houders van deze rechten te vrijwaren, aangepast worden.” op
pagina 14:
“Zulke aanpassing kan echter nooit resulteren in een opwaartse aanpassing van de conversieprijs.”
Deze wijzigingen zullen, voor de goede orde, eveneens ter kennis worden gebracht van de inschrijvers in het
kader van de kennisgeving door de Vennootschap conform het bepaalde in 7.6 van het
Informatiememorandum.
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