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Speciale conversieperiode voor de obligaties
Compagnie du Bois Sauvage 5,25% 2004-2011
De Raad van Bestuur van de n.v. Compagnie du Bois Sauvage die plaats had op 12 september 2005 heeft beslist
obligaties voorzien van warrants uit te geven en ze van 3 tot 12 oktober 2005 ter openbare inschrijving met prioritaire
toewijzing aan te bieden. Deze periode kan echter vervroegd afgesloten worden op 7 oktober 2005 ‘s avonds indien het
aantal ingeschreven obligaties het aangeboden aantal bereikt of overschrijdt.
Overeenkomstig het uitgifteprospectus voor de converteerbare obligaties van juni 2004 en artikel 491 van het Wetboek
van Vennootschappen, zal van 3 tot 21 oktober 2005, met een tussentijdse afsluiting op 5 oktober 2005 om 16u, een
speciale conversieperiode opengesteld worden voor de houders van converteerbare obligaties die hun obligaties zouden
willen converteren om te kunnen deelnemen aan de uitgifte met de rechten gehecht aan de aandelen die voortkomen uit
de conversie.
De conversies uitgevoerd na 5 oktober 2005 om 16 uur zullen geleverd worden ex-recht en geven niet meer het recht
om deel te nemen aan de uitgifte van obligaties met warrants.
Obligatiehouders die de conversie aanvragen zullen geen interesten ontvangen voor de periode tussen de datum van
de laatste coupon (30 juni 2005) en de conversiedatum maar de nieuwe aandelen voortkomend uit de conversie zullen
genot krijgen vanaf 1 januari 2005.
De houders van converteerbare obligaties die in dezelfde mate als de bestaande aandeelhouders wensen in te
schrijven op de obligatielening met warrants worden dan ook verzocht hun obligaties te converteren tussen 3
en 5 oktober 2005 ten laatste om 16 uur aan de loketten van de Bank Degroof.
De conversieaanvragen kunnen tevens ingediend worden bij de Bank Degroof via gelijk welke andere financiële instelling
en tussenpersoon.
De betrokken houders van converteerbare obligaties worden verzocht hun financiële tussenpersoon op de hoogte
te stellen van hun bedoeling in te schrijven op de nieuwe lening bij het indienen van hun conversieaanvraag.
Het uitgifteprospectus van de lening voorzien van warrants is beschikbaar bij Fortis Bank en Bank Degroof en kan
tevens aangevraagd worden op het kosteloze nummer 0800/90301 van Fortis Bank en het nummer 02/287 97 11 van
Bank Degroof.
Vanaf 1 oktober 2005 is het prospectus tevens, uitsluitend ter informatie, beschikbaar op de website van de Vennootschap
(www.bois-sauvage.be).
Het aanpassingscoëfficiënt van de converteerbare obligatie 2004-2011 berekend door Bank Degroof volgens de
methode beschreven in het prospectus daalde van 101,99% naar 99,14% op 12 september 2005 (beslissing van
de huidige uitgifte door de Raad). De conversieprijs moet dus niet aangepast worden.

