KENNISGEVING VAN DEFINITIEVE UITKERING
CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
DISTRICT OF MONTRÉAL
No.: 500-11-041305-117

SUP E R I O R C O UR T
(Commercial Division)
(gezeteld als rechtbank aangewezen krachtens de
Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C.
1985, c. C-36, zoals gewijzigd)
IN DE ZAAK VAN HET SCHIKKINGSPLAN OF DE
REGELING VAN:

1810040 ALBERTA LTD. (voorheen bekend als
HOMBURG INVEST INC. en HOMBURG
SHARECO INC.)
Schuldenaar
-enHomco Realty Fund (61) Limited Partnership
Gedaagde
-enDeloitte Restructuring Inc. (voorheen bekend als
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc.)
Monitor

KENNISGEVING VAN DEFINITIEVE UITKERING
Alle met een hoofdletter geschreven termen die in deze mededeling niet anders zijn gedefinieerd,
hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Vijfde Gezamenlijke gewijzigde en
geherformuleerde Plan van Compromis en Reorganisatie van 1810040 Alberta Ltd. (voorheen
bekend als Homburg Invest Inc. en Homburg Shareco Inc.) (“HII”) overeenkomstig de
Companies' Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36, zoals gewijzigd, en de Business
Corporations Act (Alberta), R.S.A. 2000, c. B-9, zoals gewijzigd, gedateerd 30 juni 2014 (het
“Plan”), waarvan een kopie beschikbaar is op http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest. Dit
document is slechts beschikbaar in het Engels.
NEEM ER KENNIS VAN dat Deloitte Restructuring Inc., in haar hoedanigheid als Monitor
van HII, op of na 27 april 2021 (de “Definitieve Uitkeringsdatum”) een definitieve uitkering
krachtens het Plan zal verrichten op grond van en in overeenstemming met de voorwaarden van
het Plan en de HII/Shareco Sanction and Vesting Order die op 5 juni 2013 is uitgevaardigd door
de Québec Superior Court (Commercial Division).
EN NEEM ER KENNIS VAN dat het Plan bepaalt dat indien de Monitor aan een Affected
Creditor een uitkering doet bij wijze van cheque of bankoverschrijving op grond van en in

-2overeenstemming met het Plan en een dergelijke uitkering wordt geretourneerd als niet leverbaar
of als deze niet wordt geïncasseerd, de Monitor geen verdere uitkeringen aan een dergelijke
Affected Creditor zal doen tenzij en totdat een dergelijke Affected Creditor de Monitor in kennis
stelt van het huidige adres van een dergelijke Affected Creditor of van de gegevens voor een
dergelijke bankoverschrijving, waarna dergelijke uitkeringen zonder rente aan een dergelijke
Affected Creditor zullen worden gedaan.
EN NEEM ER KENNIS VAN dat alle Affected Creditors die geen uitkering van de Monitor
hebben ontvangen met betrekking tot hun Proven Claims, of die in het bezit zijn van een of meer
niet-geïncasseerde cheques van de Monitor met betrekking tot uitkeringen op grond van
dergelijke Proven Claims, contact dienen op te nemen met de Monitor via La Tour Deloitte,
1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 500, Montréal, Québec, H3B 0M7 (ter attentie
van
de
heer
Patrick
Fillion),
faxnummer:
(514)
390-4103,
of
e-mail:
HomburgInvestCCAA@deloitte.ca op of vóór 17.00 uur (Montréal lokale tijd, EDT) op 26 april
2021 (de “Uitkeringsdeadline”).
EN NEEM ER KENNIS VAN dat, na de Uitkeringsdeadline, de Proven Claims van een
Affected Creditor of opvolger van een dergelijke Affected Creditor met betrekking tot dergelijke
niet-opgeëiste of niet-geïncasseerde uitkeringen voor altijd zullen worden kwijtgescholden en
voor altijd zullen komen te vervallen, zonder enige compensatie daarvoor, niettegenstaande
enige Applicable Laws die anders bepalen, en dat op dat moment het Cash bedrag dat door de
Monitor wordt aangehouden met betrekking tot dergelijke Proven Claims zal worden
teruggestort in de Cash Pool of de Asset Realization Cash Pool, al naar gelang het geval, op
grond van en in overeenstemming met het Plan.
GEDATEERD te Montreal in de provincie Quebec, Canada, op 25 maart 2021.

