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Samenvatting

De volgende samenvattende informatie (met inbegrip van geselecteerde historische financiële 
informatie) is een uittreksel uit, en moet gelezen worden als een inleiding tot, en in combinatie 
met, het volledige Prospectus, met inbegrip van de documenten waarnaar verwezen wordt in het 
Prospectus. Iedere beleggingsbeslissing in verband met de Transacties moet gebaseerd zijn op 
bestudering van dit gehele Prospectus, met inbegrip van de documenten waarnaar verwezen 
wordt in het Prospectus. Wanneer een vordering in verband met informatie uit dit document 
aanhangig gemaakt wordt voor een rechtbank, kan de eisende investeerder, onder de nationale 
wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar de procedure wordt 
aanhangig gemaakt, verplicht worden om de kosten te dragen voor het vertalen van dit 
document en het Prospectus vooraleer gerechtelijke procedures worden gestart. Diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor deze samenvatting, met inbegrip van een eventuele vertaling van 
deze samenvatting, kunnen niet burgerrechterlijk aansprakelijk worden gesteld, tenzij deze 
samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer ze gelezen wordt samen met andere 
onderdelen van het Prospectus.

1. Inleiding

Op 14 mei 2008 heeft de Vennootschap aangekondigd dat ze voornemens was om ongeveer 
£ 300 miljoen, na aftrek van onkosten, op te halen, op basis van een uitgifte van 16 nieuwe 
aandelen voor 25 bestaande aandelen, tegen een uitgifteprijs van 82 pence per aandeel. 
Nadien, op 2 juni 2008, kondigde de Vennootschap aan dat tijdens de eerste vier maanden van 
2008, de impact van lagere inkomsten uit interest en hogere kosten wegens aangetaste 
kredieten resulteerde in onderliggende winsten van £ 56 miljoen, in vergelijking met £ 108 
miljoen  voor de eerste vier maanden van 2007. In het licht van de aankondiging, was de Raad 
van mening dat het wenselijk was om bijkomend kapitaal door middel van een 
geherstructureerde uitgifte, in combinatie met een belegging in de Vennootschap door TPG, in 
ieder geval tegen een uitgifteprijs van 55 pence per aandeel. TPG is een bekende private 
equity investeerder met aanzienlijke ervaring in het investeren in financiële instellingen. Het 
volledige bedrag dat zou bijeengebracht worden is verhoogd tot ongeveer £ 400 miljoen, na 
aftrek van onkosten, wat een weerspiegeling is van de voorzichtige verwachtingen van de 
Raad voor dit jaar.

2. Achtergrond en redenen voor de Transacties

De Bestuurders menen dat een versterking van de kapitaalsbasis van de Groep de juiste manier 
van handelen is in een tijd van langdurige ontwrichting van de financiële markt en dat een 
uitgifte, gecombineerd met een investering in de Vennootschap door een strategische belegger, 
daarvoor de beste methode is. De Bestuurders zijn van mening dat met een versterkte 
kapitaalsbasis en de vaardigheden die TPG zal inbrengen als een strategische belegger op 
lange termijn, en steunend op de ervaring die TPG heeft opgebouwd uit vroegere en bestaande 
beleggingen in financiële instellingen, de Groep beter in staat zal zijn om haar activiteiten 
verder te ontwikkelen, teneinde de mogelijkheden te benutten die op middellange termijn 
beschikbaar zullen zijn in haar markten.

De Transacties zullen ongeveer £ 400 miljoen ophalen, na aftrek van onkosten. De 
opbrengsten uit de Transacties zullen de kapitaalspositie van de Groep versterken en de impact 
milderen van de eerder aangekondigde waardeverminderingen van sommige van de 
cashbeleggingen van de Groep. De Bestuurders zijn ook van mening dat de versterkte 
kapitaalspositie van de Groep haar financieringsprogramma verder zal ondersteunen, haar 
concurrentiepositie zal versterken en de reglementaire kapitaalratio’s van de groep zal 
verbeteren.
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Het milderen van de impact van waardeverminderingen van de cashbeleggingen van de 
Groep

De Groep is de recente periode van financiële volatiliteit ingegaan met een voldoende niveau 
aan aandeelhoudersfondsen en reglementair kapitaal. Maar de financiële volatiliteit heeft de 
waarde van cashbeleggingen verminderd binnen de gestructureerde financiële portefeuille, 
hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op de inkomsten en het aandeelhouderskapitaal
heeft verminderd. De totale impact van de waardeverminderingen van de cashbeleggingen  
van de Groep op het aandeelhouderskapitaal bedroeg op 30 april 2008 £ 275 miljoen. De Raad 
is van mening dat het nu het geschikte moment is om de kapitaalsbasis van de Groep te 
herstellen en om ervoor te zorgen dat de Groep een voldoende kapitaalreserve heeft voor de 
toekomst.

Het ondersteunen van het financieringsprogramma van de groep

Sinds de herfst van 2007, toen de moeilijkheden in de financiële markten duidelijk zichtbaar 
werden, heeft de Groep bijkomende fondsen verzameld via een gediversifieerde waaier aan 
bronnen. De Bestuurders zijn van mening dat een versterkte kapitaalsbasis zal zorgen voor een 
bijkomende geruststelling voor de verstrekkers van fondsen, met inbegrip van spaarklanten.

Het versterken van de concurrentiepositie van de Groep

De Bestuurders zijn ook van mening dat door nu haar kapitaalsbasis te versterken, de Groep 
beter geplaatst zal zijn om haar strategie na te streven, namelijk het versterken van haar positie 
als één van de leidinggevende hypotheek- en spaarbanken in het Verenigd Koninkrijk. De 
Bestuurders zijn van mening dat de ophaling van het kapitaal de spaarklanten van de 
Vennootschap verder zal geruststellen, en dat de verhoogde financiële sterkte van de Groep 
ervoor zal zorgen dat zij kan blijven langetermijnspaarproducten van hoge kwaliteit 
ontwikkelen en aanbieden in een competitieve markt.

Het verbeteren van de kapitaalratio’s van de Groep

De Groep heeft historisch steeds genoten van een hoge kapitalisatie in vergelijking met 
gelijkaardige instellingen in het Verenigd Koninkrijk. De Raad heeft vastgesteld dat een aantal 
financiële instellingen recent kapitaal hebben opgehaald en zoekt haar positie te versterken als 
één van de beter gekapitaliseerde bankgroepen in het Verenigd Koninkrijk, met een verhoging 
van het eigen vermogen via de Transacties. Omwille van meer voorzichtige verwachtingen 
van de Raad en het geloof dat de economische situatie die men in de eerste vier maanden van 
het jaar heeft gekend, zal blijven voortduren voor de rest van het jaar, heeft de Raad haar 
richtratio Tier 1 gewijzigd naar een waarde tussen 8% en 10%.

Rekening houdend met de eerder aangekondigde afschrijvingen van de gestructureerde 
beleggingsportefeuille van de Groep, en in de veronderstelling dat de opbrengsten van de 
Uitgifte en de TPG-belegging tegen dan al zouden ontvangen zijn, verwachten de Bestuurders
dat de Tier 1 Ratio van de Groep op 30 juni 2008 hoger dan 9% zal bedragen en dat de Core 
Tier 1 Ratio van de Group op 30 juni 2008 hoger dan 8% zal bedragen.

3. Voorstel van Resolution Ltd

Op 20 juni 2008 heeft de Vennootschap een indicatief niet-bindend financieringsvoorstel 
ontvangen dat een effectieve controleverwerving over de Vennootschap door Resolution Ltd 
tot gevolg heeft. De Raad heeft dit voorstel nauwgezet in beschouwing genomen en heeft op 
22 juni 2008 Resolution Ltd geïnformeerd dat zij het voorliggende voorstel van Resolution 
Ltd niet kon aanbevelen aan de Aandeelhouders. Zoals uiteengezet in de Prospectus, blijft de 
Raad unaniem aanbevelen aan de Aandeelhouders om te stemmen voor de Transactiebesluiten 
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die aan hen voorgesteld zullen worden op de Buitengewone Algemene Vergadering, hetgeen 
het voornemen is van de Bestuurders met betrekking tot de Aandelen die ze controleren door 
middel van de “Nominee Account” en hun geregistreerde deelnemingen. 

4. Dividenden, Scrips-Uitgifte en dividendbeleid

De Raad blijft aanbevelen dat het interim-dividend van 2008, betaalbaar in oktober 2008, 
wordt uitbetaald in Aandelen en probeert tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering de 
noodzakelijke goedkeuring van de Aandeelhouders te bekomen voor deze Scrips-Uitgifte. 
Hoewel zij de hoogte van de toekomstige dividenden zal beoordelen op basis van de 
omstandigheden op het moment zelf, verwacht de Raad momenteel dat de Scrips-Uitgifte
ongeveer £ 43,4 miljoen zal bedragen. De Raad bevestigt ook nogmaals haar vaste 
dividendbeleid, waarbij zij in normale omstandigheden, een dividenddekking beoogt tussen 
2,0 en 2,5 keer, op basis van de onderliggende winsten na belastingen. Gezien de huidige 
handelsomstandigheden, zal de Raad de hoogte van een eventueel definitief dividend op het 
einde van het jaar evalueren, alvorens een uitkering uit te voeren.

5. Huidige handelssituatie, trends en vooruitzichten

De Vennootschap heeft op 2 juni 2008 haar Trading Statement uitgebracht in verband met de 
eerste vier maanden van 2008. De moeilijke economische situatie heeft geleid tot een 
verlaging van de netto rentemarge en een verhoging van de achterstallige bedragen, maar de 
Groep heeft met succes haar activiteiten blijven financieren en zal ook in 2009 gefinancierd 
blijven, ondanks de aanhoudende moeilijkheden op de groothandelgeldmarkten. Sinds het 
ogenblik waarop de Vennootschap haar Trading Statement heeft uitgebracht, is er geen 
materiële wijziging  geweest in de huidige handel of vooruitzichten van de Vennootschap.

6. Belangrijke modaliteiten en voorwaarden van de Uitgifte

Mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, met inbegrip van de goedkeuring van de 
Transactiebesluiten (die allemaal moeten goedgekeurd worden alvorens één van hen van 
kracht kan worden), toelating tot notering van de niet volgestorte Uitgifte-Aandelen en het 
onvoorwaardelijk worden van de Underwriting Agreement, stelt de Raad voor om 
469.432.646 Uitgifte-Aandelen uit te geven om ongeveer £ 258 miljoen  bijeen te krijgen. De 
Uitgifteprijs van 55 pence per Uitgifte-Aandeel betekent een korting van 38% ten opzichte van 
de slotkoers van 88,25 pence per aandeel op 30 mei 2008, de laatste Transactiedag vóór de 
Aankondiging. De Uitgifte-Aandelen worden aangeboden onder de vorm van rechten aan 
Gekwalificeerde Aandeelhouders op basis van 19 Uitgifte-Aandelen voor elke 25 Bestaande 
Aandelen in hun bezit.

De Vennootschap heeft ervoor gezorgd dat de Uitgifte volledig volledig zal worden geplaatst
door Citi and UBS Limited, teneinde zekerheid te bieden omtrent het bedrag van de 
kapitaalsverhoging in het geval de Uitgifte doorgaat.

De Transactiebesluiten moeten allemaal worden goedgekeurd door de Aandeelhouders op de 
Buitengewone Algemene Vergadering, vooraleer de Uitgifte en Latere Inschrijving door TPG 
van kracht zal worden. Daarnaast zijn de modaliteiten van de Underwriting Agreement en 
de Inschrijvingsovereenkomst dusdanig dat de Latere Inschrijving door TPG niet van kracht 
kan worden, tenzij de Uitgifte-Aandelen voor verhandeling zijn opgenomen, nihil volstort.

Er wordt verwacht dat de toelating tot de notering van kracht wordt, en de verhandeling van de 
Uitgifte-Aandelen, nihil volstort, begint op 8 juli 2008, om 08u00 ’s morgens op de Londense 
Effectenbeurs. 
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De uiterste datum en uur voor het aanvaarden en volstorten van de Aandelen onder de 
Uitgifte zal, naar verwachting, 1 augustus 2008 zijn, om 11u00 ’s morgens.

7. Belangrijke modaliteiten en voorwaarden van de belegging door TPG

TPG is akkoord gegaan om voor ongeveer £ 179 miljoen in contanten in te schrijven op 
ongeveer 23% van het maatschappelijk kapitaal dat door de Vennootschap is uitgegeven, zoals 
verhoogd door de Transacties in twee tranches (de Initiële Inschrijving en de Latere 
Inschrijving) in overeenstemming met, en onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet 
in de Inschrijvingsovereenkomst. TPG zal wat al haar TPG-Investeringsaandelen betreft, 
inschrijven aan een prijs van 55 pence per TPG-Investeringsaandeel. De uitgifteprijs van 55 
pence per TPG-Investeringsaandeel is een korting van 38% ten opzichte van de slotkoers van 
88,25 pence per aandeel op 30 mei 2008, de laatste Transactiedag vóór de Aankondiging.

Op grond van de Initiële Inschrijving zal TPG voor ongeveer £ 17 miljoen in contanten 
inschrijven op een aantal TPG-Investeringsaandelen gelijk aan 5% van de Bestaande Aandelen 
van de Vennootschap, en op grond van de Latere Inschrijving zal TPG voor ongeveer £ 162 
miljoen in contanten inschrijven op een bijkomend aantal TPG-Investeringsaandelen, mits 
goedkeuring door de Aandeelhouders van de Transactiebesluiten op de Buitengewone 
Algemene Vergadering. Onmiddellijk volgend op deze investeringen, zal de totale participatie 
van TPG in het verhoogd aandelenkapitaal van de Vennootschap 23% bedragen.

Onder de modaliteiten van een Relatieovereenkomst overeengekomen tussen de Vennootschap 
en TPG, zal TPG het recht hebben om maximum twee niet-uitvoerende bestuurders te 
benoemen in de Raad, indien de TPG-belegging doorgaat. In de Relatieovereenkomst is TPG 
er ook mee akkoord gegaan dat eventuele lock-up- of standstill-regelingen bindend zullen zijn 
voor haar en is de Vennootschap ermee akkoord gegaan om TPG voor haar deelneming
bepaalde marktconforme anti-dilutie beschermingsmechanismen toe te kennen.

Zoals vermeld in Sectie 5 hierboven, moeten de Transactiebesluiten allemaal worden 
goedgekeurd door de Aandeelhouders op de Buitengewone Algemene Vergadering, vooraleer 
de Uitgifte en de Latere Inschrijving door TPG van kracht kan worden. In tegenstelling tot de 
Latere Inschrijving, vereist de Initiële Inschrijving geen goedkeuring van de Aandeelhouders 
op de Buitengewone Algemene Vergadering. Bijgevolg, als TPG afziet van bepaalde 
voorwaarden, kan de Initiële Inschrijving toch doorgaan, zelfs indien de Uitgifte noch de 
Latere Inschrijving door TPG zouden doorgaan. De Relatieovereenkomst (en de rechten en 
verplichtingen van de Vennootschap en TPG daaronder) wordt niet van kracht wanneer TPG 
enkel de Initiële Inschrijving uitvoert.

Als de TPG-Investering niet voltooid is tegen 30 september 2008 als gevolg van de 
aankondiging door een derde partij van een overnamebod op de Vennootschap of van de 
aankondiging door de Vennootschap van een voornemen waarbij een verandering van controle 
over de Vennootschap zou plaatsvinden, zal de Vennootschap aan TPG een 
verbrekingsvergoeding betalen van 1% van de waarde van de TPG-Belegging, op voorwaarde 
dat deze som de som die eventueel toegelaten is volgens de Noteringsregels niet overschrijdt.

8. Informatie over de Groep

De Vennootschap is een financiële dienstverlener gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, 
speciaal gericht op het aanbieden van hypotheken gewaarborgd door wooneigendom en een 
waaier aan spaarproducten.

Het voornaamste hypotheekproduct van de Vennootschap is “buy-to-let”, waarbij leningen 
worden verleend aan particulieren die willen beleggen in eigendom in het Verenigd 
Koninkrijk en die eigenaar willen worden, door die woongelegenheid te huur aan te bieden. 
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De residentiële portefeuille van de Vennootschap omvat standaard hypotheken, hypotheken
met zelf-certificering en hypotheken voor het leven, en haar meest gangbare 
hypotheekportefeuille omvat een waaier aan producten die ontworpen zijn voor de 
massamarkt, verdeeld via retail, per telefoon of online.

De Vennootschap biedt ook spaarproducten aan via haar retailnetwerk, evenals per post en 
online kanalen. Op het einde van het boekjaar 2007, bedroegen de totale balansen van 
woonleningen £ 39,4 biljoen, de retail spaardeposito’s £ 21,0 biljoen  en de totale activa £ 52,0 
biljoen.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geauditeerde geconsolideerde 
inkomstenstaten voor het boekjaar 2007, het boekjaar 2006 en het boekjaar 2005, opgesteld in 
overeenstemming met IFRS:

Geauditeerd geauditeerd geauditeerd
boekjaar 2007 boekjaar 2006 boekjaar 2005

Gegevens van geconsolideerde inkomstenstaat (miljoen £) (miljoen £) (miljoen £)

Inkomsten uit interest en soortgelijke baten 2.967,5 2.383,0 2.136,1
Inkomsten uit interest en soortgelijke lasten (2.419,8) (1.872,8) (1.666,8)
Netto interestinkomsten 547,7 510,2 469,3
Inkomsten uit vergoedingen en commissielonen 81,7 91,7 92,3
Gerealiseerde winsten min verliezen op financiële instrumenten 6,5 2,1 1,8
Fair value bewegingen (49,7) (0,1) 1,1
Hedge ineffectiveness (23,5) 0,3 -
Andere bedrijfsinkomsten 9,6 5,2 8,0

Netto bedrijfsinkomsten 572,3 609,4 572,5
Administratieve uitgaven
- lopend (280,2) (271,6) (264,8)
- compensatie - (89,4) (38,7)
- herstructurering - - (7,9)
Bijzondere waardeverminderingen op leningen (22,5) (7,4) (5,7)
Bijzondere waardeverminderingen op beleggingen (94,4) - -
Waardeverminderingen op verkoop van activa (58,0) - -
Niet-bedrijfsinkomsten 8,8 5,7 8,1
Winst vóór belastingen 126,0 246,7 263,5
Belasting (32,8) (69,0) (74,7)
Winst voor het boekjaar 93,2 177,7 188,8

Toe te kennen aan eigen vermogen aandeelhouders 93,2 177,7 188,8
Winst per aandeel
- zonder verwatering 14,9p 28,2p 30,1p
- met verwatering 14,9p 28,1p 30,0p

Opmerkingen:

De geselecteerde historische financiële informatie voor het jaar geëindigd op 31 december 2007, 31 december 2006 en 31 
december 2005 vertoond zoals opgesteld  in overeenstemming met IFRS, is een uittreksel, zonder enige wezenlijke aanpassing, uit 
het geauditeerd  jaarverslag en de geauditeerde  jaarrekeningen van de Groep voor het jaar dat respectievelijk is geëindigd op 31 
december 2007, 31 december 2006 en 31 december 2005.

9. Samenvatting van risicofactoren

De Bestuurders zijn zich bewust van de volgende wezenlijke risico’s die verband houden met 
de zakelijke activiteiten en strategie van de Groep, haar financiering, de Transacties en de 
Aandelen. Er kunnen nog andere risico’s zijn die niet zijn vermeld in deze samenvatting, 
waarvan de Bestuurders zich niet bewust zijn of die de Bestuurders niet als wezenlijk 
beschouwen. De activiteiten, de financiële toestand of de bedrijfsresultaten van de Groep 
kunnen negatief beïnvloed worden door deze risico’s. De transactieprijs van de Aandelen (met 
inbegrip van de Uitgifte-Aandelen, de TPG-Investerings-Aandelen en de Scrip-Aandelen) kan 
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dalen als gevolg van één van deze risico’s, en als gevolg daarvan kunnen de Aandeelhouders 
hun investering volledig of gedeeltelijk verliezen.

Risico’s verbonden aan de activiteiten van de Groep

• Een terugval in de handelsvoorwaarden of de algemene economie of een verhoging van de 
werkloosheid kan een negatief effect hebben op één of alle aspecten van de 
Groepsactiviteiten

• De resultaten en financiële positie van de Groep kunnen negatief beïnvloed worden door 
dalende of stagnerende huisprijzen in het Verenigd Koninkrijk

• Wijzigingen in de rentevoeten en wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de 
netto inkomsten en de rentabiliteit van de Groep

• De Groep wordt geconfronteerd met een kredietrisico als een inherent onderdeel van haar 
activiteiten inzake hypotheekleningen

• De Groep maakt gebruik van ramingen en veronderstellingen bij het waarderen van 
bepaalde activa. Afwijkingen van deze ramingen en veronderstellingen kunnen resulteren 
in aanzienlijke wijzigingen in waarderingen, die op hun beurt een invloed kunnen hebben 
op de winst of kunnen resulteren in wijzigingen in de waarde van de vermelde activa

• Risico’s verbonden met de financiële markten kunnen een negatieve invloed hebben op de 
financiële prestaties, de kapitaalspositie en de bedrijfsresultaten van de Groep

• Naargelang de hypotheekrentes stijgen, kan de groep te maken krijgen met meer 
achterstallige bedragen en niet-nakomingen van verplichtingen als een gevolg van, onder 
andere, het tot een einde komen van overeenkomsten met een vaste of verminderde 
rentevoet met klanten

• Door de verschillende activiteiten van de Groep is zij onderhevig aan bedrijfsrisico’s die 
een impact hebben op haar vermogen om effectieve systemen in te voeren en te 
handhaven om het grote aantal transacties met haar klanten te verwerken

• De Groep is afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie over klanten en 
tegenpartijen, die door hen wordt verschaft en die onjuist of misleidend kan zijn

• De Groep krijgt te maken met concurrentie in alle kernmarkten waarin zij actief is
• Ongunstige veranderingen in het toezichthoudend of reglementair kader van de Groep 

kunnen resulteren in veranderingen in de activiteiten van de Groep, de kosten die ze 
maakt, de producten en diensten die ze aanbiedt, of de waarde van haar activa

• De Groep wordt blootgesteld aan het risico van veranderingen in de belastingswetgeving 
en de interpretatie van die wetgeving in de rechtsgebieden waarin zij actief is

• De Groep rekent op het rekruteren, behouden en ontwikkelen van geschikt senior 
management en bekwaam personeel

• Het vermogen van de Groep om bepaalde diensten te verlenen, is afhankelijk van het 
handhaven van overeenkomsten met derden voor de verleende diensten

• De activiteiten van de Groep gaan gepaard met een inherent reputatierisico
• Het risico op juridische procedures is inherent aan de activiteiten van de Groep

Liquiditeits- en financieringsrisico’s

• De Groep rekent op retail deposito’s om haar leenactiviteiten te financieren, waarvan de 
voortdurende beschikbaarheid onderhevig is aan factoren waarop de Groep geen vat heeft

• De Groep krijgt te maken met een liquiditeitsrisico als gevolg van de slechte combinatie 
van verplichtingen op korte termijn en activa op lange termijn, hetgeen inherent is aan alle 
bankverrichtingen

• Verslechteringen in de kredietratings of het kredietvooruitzicht van de Vennootschap 
kunnen een nadelig effect hebben op de toegang van de Groep en de special purpose
vehicles van de Groep tot financiering en op de concurrentiepositie van de Groep (na 
publicatie van de Trading Statement, werden de kredietratings van de Groep verlaagd door 
elk van de grote kredietratingagentschappen)
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• De Groep heeft toegang nodig tot financiering, effectisering en/of gedekte 
obligatiemarkten op groothandelsniveau

• Een systeemrisico als gevolg van falingen in de bankindustrie kunnen een negatief effect 
hebben op de Groep

Risico’s verbonden aan de strategie van de Groep

• Telkens wanneer de strategie van de Groep niet op een effectieve manier wordt 
geïmplementeerd, kan dat een nadelige invloed hebben op de rentabiliteit van de Groep

Risico’s verbonden met de Transacties en de Aandelen

• De Transactiebesluiten zijn van elkaar afhankelijk en de TPG-Investering is afhankelijk 
van de Toelating tot de notering van de Aandelen onder de Uitgifte (hoewel TPG kan 
afzien van deze voorwaarde met betrekking tot de Initiële Inschrijving)

• De belangen van de grote aandeelhouders van de Vennootschap kunnen in strijd zijn met 
de belangen van de Groep en met die van andere Aandeelhouders

• Elke belegger moet overwegen of er eventueel juridische of andere beperkingen op hen 
van toepassing zijn met betrekking tot het beleggen in de Nieuwe Aandelen

• Het is niet zeker of de Vennootschap in de toekomst in staat zal zijn om dividenden uit te 
keren of om het kapitaal terug te betalen

• Het risico bestaat dat er zich geen actieve handelsmarkt in Niet Volgestorte Aandelen zal 
ontwikkelen en er zijn schommelingen mogelijk in de transactieprijs van Niet Volgestorte 
Aandelen 

• Er bestaat een risico op volatiliteit
• Het uitoefenen van rechten onder de Uitgifte zal niet mogelijk zijn voor Aandeelhouders 

met een geregistreerd adres in de Verenigde Staten of de Uitgesloten Grondgebieden
• Het implementeren van de Uitgifte zal resulteren in de verwatering van eigendom van de 

Bestaande Aandelen voor Kwalificerende Aandeelhouders die hun rechten onder de 
Uitgifte niet doen gelden

10. Exemplaren van het Prospectus

Het Prospectus zal op papier verkrijgbaar zijn in de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap in Croft Road, Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16  2UA en op de 
website van de Vennootschap, www.bbg.co.uk

www.bbg.co.uk



