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MEDEDELING UITERSTE DEADLINE (27 SEPTEMBER 2021)
VOOR INFORMATIEVERSCHAFFING VOOR ONTVANGST DEFINITIEVE
UITKERINGEN

Verwezen wordt naar het Vijfde Aangepaste en Gewijzigde Plan van Compromis en
Reorganisatie van 1810040 Alberta Ltd. (voorheen bekend als Homburg Invest Inc. en
Homburg Shareco Inc. (voorheen bekend als Homburg Invest Inc. en Homburg Shareco Inc.)
("HII") op grond van 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.
IN ACHT NEMENDE DAT, op 25 maart 2021, Deloitte Restructuring Inc., in haar
hoedanigheid als monitor ("Monitor") van HII, de betrokken schuldeisers (inclusief de
obligatiehouders) ("Schuldeisers") op de hoogte heeft gesteld dat de Monitor op of na 27 april
2021 over zou gaan tot de definitieve uitkeringen door de mededeling over de definitieve
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uitkeringen (de "Mededeling") te publiceren in de verschillende Nederlandse en Canadese
kranten die in het Plan waren aangewezen. Volgens de Mededeling moesten alle Schuldeisers
die nog geen uitkeringen met betrekking tot hun bewezen vorderingen (Proven Claims) hadden
ontvangen of nog een of meer niet-geïnde cheques van de Monitor in hun bezit hadden met
betrekking tot uitkeringen op rekening van dergelijke bewezen vorderingen (Proven Claims),
uiterlijk op 26 april 2021 (de "Uitkeringsdeadline") de Monitor hiervan op de hoogte stellen
en informatie verschaffen om alsnog deel te kunnen nemen aan de definitieve uitkeringen. De
Mededeling bepaalde verder dat, in overeenstemming met het Plan en de Sanctie- en Vesting
Order van HII/Shareco, na de Uitkeringsdeadline de bewezen vorderingen (Proven Claims)
van Schuldeisers over de niet-opgeëiste of niet-geïncasseerde uitkeringen voor altijd zouden
worden kwijtgescholden en voor altijd verjaard zouden zijn zonder enige compensatie daarvoor
tenzij anders wettelijk bepaald. Het contante bedrag aangehouden door de Monitor zou volgens
het Plan worden teruggestort in de Cash Pool of de Asset Realization Cash Pool (definities
zoals opgenomen in het Plan).
IN ACHT NEMENDE DAT, op 14 mei 2021, de definitieve uitkeringen op grond van het
Plan en het Homco 61 Plan zowel aan alle Schuldeisers als Homco 61 betrokken schuldeisers
met bewezen vorderingen (Proven Claims), inclusief aan alle obligatiehouders (of hun
opvolgers) die vóór de Uitkeringsdeadline bankinformatie hadden verstrekt, waren verwerkt.
IN ACHT NEMENDE DAT na de definitieve uitkeringen, de bank die de overschrijvingen
verwerkte, de Monitor heeft laten weten dat verscheidene betalingen niet konden worden
voltooid vanwege gesloten bankrekeningen of onjuiste bankinformatie, waarna het bedrag aan
de Monitor is geretourneerd (na aftrek van de kosten die door de betreffende banken in rekening
zijn gebracht).
IN ACHT NEMENDE DAT de Monitor met de steun van Stichting Homburg Bonds in haar
hoedanigheid als trustee voor de obligatiehouders, na de definitieve uitkeringen intensief werk
heeft verricht en heeft gecommuniceerd, of getracht heeft te communiceren, met alle
obligatiehouders en/of hun mogelijke rechtsopvolgers aan wie de definitieve uitkeringen niet
konden worden voltooid. Sindsdien heeft de Monitor van een aantal van hen ontbrekende
informatie ontvangen en deze informatie verwerkt om hun definitieve uitkeringen (na aftrek
van de kosten die door de betreffende banken in rekening zijn gebracht) uit te kunnen keren.
Ondanks het werk dat door de Monitor en Stichting Homburg Bonds was verricht, konden een
aantal zaken niet worden opgelost voorafgaand aan de datum van de Mededeling en de uiterste
deadline voor het verschaffen van informatie over de definitieve uitkeringen.
IN ACHT NEMENDE DAT de Monitor bijgewerkte informatie nodig heeft van de
obligatiehouders (en/of hun rechtsopvolgers) die bewezen vorderingen (Proven Claims)
van Homco 61 hebben en die nog geen definitieve uitkering(en) hebben ontvangen en
waarvan de betalingen tot op deze datum niet konden worden afgerond vanwege
ontbrekende of onjuiste informatie (de "Obligatiehouders met Ontbrekende of
Onvolledige Informatie").
IN ACHT NEMENDE DAT de Obligatiehouders met Ontbrekende of Onvolledige Informatie
het bijgevoegde "Verzoek tot wijziging" (het "Wijzigingsverzoekformulier") naar de Monitor
dienen te sturen, samen met de gepaste bewijzen naargelang hun situatie:
•
•

Kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort (verplicht in alle situaties);
Testament en overlijdensakte en/of enig ander document ter bewijs van de geschiktheid
van de persoon die de wijzigingen aanvraagt;
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•
•
•

Uittreksel van de Kamer van Koophandel voor diegenen die namens een bedrijf
optreden;
Uittreksel van een bankafschrift als dit relevant wordt geacht om de rekeninghouder en
de te gebruiken bankgegevens aan te tonen; en/of
Elk ander relevant document voor andere situaties, zie instructies op het formulier

IN ACHT NEMENDE DAT de Obligatiehouders met Ontbrekende of Onvolledige Informatie
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op maandag 27 september 2021, naar behoren het
ingevulde Wijzigingsverzoekformulier samen met de vereiste ondersteunende documenten
naar de Monitor dienen te sturen, per e-mail op homburginvestccaa@deloitte.ca. De Monitor
verwacht in de loop van de maand oktober 2021 over te gaan tot de laatste definitieve
uitkeringen (na aftrek van de kosten die door de betreffende banken in rekening zijn gebracht)
aan die Obligatiehouders met Ontbrekende of Onvolledige Informatie die het
Wijzigingsverzoekformulier voldoende volledig hebben ingediend voorafgaand aan de
deadline van 27 september 2021.
TENSLOTTE IN ACHT NEMENDE DAT in het geval onvoldoende volledige informatie
door de Obligatiehouders met Ontbrekende of Onvolledige Informatie aan de Monitor wordt
verstrekt voorafgaand aan 27 september 2021, het recht op de definitieve uitkeringen wordt
kwijtgescholden en zal verjaren zonder enige compensatie, tenzij anders wettelijk bepaald. In
de maand oktober 2021 zullen aan de hand van een definitieve vaststelling alle uitstaande
bedragen, indien van toepassing, bij de CCAA Rechtbank worden aangevraagd.
GEDATEERD te Montréal in de provincie Québec, Canada, op [3] september 2021.
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