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HOMBURG INVEST INC. ET AL.:
KENNISGEVING VAN SCHULDEISERSVERGADERINGEN EN HOORZITTING
SANCTIEBESCHIKKING
KENNISGEVING: op 30 mei 2013 zullen op de hierna te noemen tijdstippen en locaties gelijktijdig (met gescheiden
stemtermijnen) vergaderingen worden gehouden van de Betrokken Schuldeisers van Homburg Invest Inc. (“HII”) en
Homburg Shareco Inc. (“Shareco”) en van de Betrokken Schuldeisers Homco 61 van Homco Realty Fund (61) Limited
Partnership (“Homco 61”) (gezamenlijk te noemen: de “Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61”) in
Montréal, Québec, Canada en in Utrecht, Nederland, welke vergaderingen voor de volgende doeleinden zullen worden
gehouden:
(a)

het behandelen en, indien gewenst, het goedkeuren in al dan niet gewijzigde vorm van (i) een besluit
(het “Besluit”) waarmee goedkeuring wordt verleend aan het Second Joint Amended and Restated Plan
of Compromise and Reorganization van HII en Shareco ingevolge de Companies' Creditors
Arrangement Act (Canada) (de “CCAA”) en de Business Corporations Act (Alberta) d.d. 3 mei 2013
(zoals van tijd tot tijd gewijzigd, herzien, aangepast en/of aangevuld in overeenstemming met de
bepalingen daarvan: het “Plan”) en (ii) een besluit (het “Homco 61 Besluit” en tezamen met het
Besluit: de “Besluiten”) waarmee goedkeuring wordt verleend aan het Herziene Plan of Compromise
van Homco 61 ingevolge de CCAA d.d. 26 april 2013 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, herzien,
aangepast en/of aangevuld in overeenstemming met de bepalingen daarvan: het “Homco 61 Plan” en
tezamen met het Plan: de “Plannen”); en

(b)

alle overige onderwerpen te behandelen die op behoorlijke wijze aan de (verdaagde of uitgestelde)
Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 worden voorgelegd.

De Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 worden gehouden krachtens een beschikking (de
“Vergaderingsbeschikkingen HII/Shareco/Homco 61”) van de Superior Court van Québec (Handelskamer) (de
“Rechtbank”) die op 29 april 2013 is verleend.
In de Plannen wordt de schikking van respectievelijk de Betrokken Vorderingen en de Betrokken Vorderingen
Homco 61 overwogen. De Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 zullen gelijktijdig op de volgende locaties
en tijdstippen worden gehouden:
Locatie
McCarthy Tétrault LLP
Suite 2500 – Lafleur-zaal
1000 De La Gauchetière Street West
Montréal QC H3B 0A2

Datum
30 mei 2013

Tijd
9.00 uur (Canadese tijd)

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

30 mei 2013

15.00 uur (Nederlandse tijd)

Uitsluitend de Betrokken Schuldeisers en Betrokken Schuldeisers Homco 61 die per de Registratiedatum
HII/Shareco/Homco 61, d.w.z. 17 april 2013, een Stemrechtvordering hebben, zijn gerechtigd de
Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen. Betrokken Schuldeisers
en Betrokken Schuldeisers Homco 61 die een Stemrechtvordering hebben, zouden per post het Vergaderingsmateriaal en
het Vergaderingsmateriaal Homco 61 moeten ontvangen, waaronder de Plannen, de Informatiebrief en de
Volmachtwaarmee zij in staat worden gesteld om hun stem uit te brengen over de Besluiten en de desbetreffende keuzes
en verklaringen ingevolge de Plannen te maken en af te geven, alsmede de relevante instructies voor het invullen en
indienen van de Volmacht. Niettegenstaande het voorgaande zijn de houders van Vorderingen voor Capital Securities,
Intercompany Vorderingen of Stichting Homburg Capital Securities niet gerechtigd om over de Besluiten te stemmen of
de Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 bij te wonen.
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VERDERE KENNISGEVING: HII, Shareco en Homco 61 zijn voornemens om, indien de Plannen door de
betreffende Vereiste Meerderheid tijdens de Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 worden goedgekeurd, op
of rond 5 juni 2013 om 9.15 uur (Canadese tijd) een verzoekschrift bij de Rechtbank in te dienen op het adres 1 NotreDame Street East, Montréal, Québec, Canada. Het verzoek zal strekken tot verlening van de Sanctie- en
Vestigingsbeschikking HII/Shareco en de Sanctiebeschikking Homco 61. Een Betrokken Schuldeiser of Betrokken
Schuldeiser Homco 61 die tijdens die zitting voor de Rechtbank wil verschijnen of vertegenwoordigd wil worden, en
bewijs of argumenten wil aandragen, dient ten minste drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de zitting voor de Rechtbank
kennis te geven van zijn voornemen om in de Service List te worden opgenomen. Betrokken Schuldeisers of Betrokken
Schuldeisers Homco 61 die bezwaar willen maken tegen de tijdens de zitting verzochte voorziening dienen tevens een
schriftelijke kennisgeving bij de Rechtbank in te dienen met daarin de motivering voor de betwisting en dienen deze ten
minste drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de zitting aan de Service List te betekenen. Exemplaren van de Service List
kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de Monitor of kunnen worden gedownload van de onderstaande
website van de Monitor.
Deze Kennisgeving wordt krachtens de Vergaderingsbeschikkingen HII/Shareco/Homco 61 gedaan door HII,
Shareco en Homco 61.
U kunt een exemplaar van de documenten met betrekking tot dit proces inzien op de website van de Monitor:
http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.
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