Veelgestelde vragen – 03/01/2016

1. Is het plan geïmplementeerd?
a. De implementatie is op 27 maart 2014 afgerond.
2. Met wie moet ik contact opnemen als ik mijn bank gegevens of contact gegevens wil (laten)
wijzigen?
a. De Monitor heeft formulieren op de website geplaatst welke een uitleg bieden over het
(laten) wijzigen van adres en contact gegevens. Dit betreft de bijbehorende website:
www.deloitte.com/ca/homburg-invest
b. Voor obligatiehouders die geen keuze hebben gemaakt, geldt dat NPEX ook
geïnformeerd dient te worden over het wijzigen van contact gegevens
3. Met wie kan ik contact opnemen als ik het eigendom van de obligaties wil overzetten?
a. De Monitor heeft hiervoor formulieren op de website geplaatst welke een toelichting
bieden over het omzetten dan wel overzetten van het eigendom betreffende obligaties,
hiervoor kunt u terecht op de volgende website: www.deloitte.com/ca/homburg-invest
4. Wanneer kunnen we de cash-uitbetaling verwachten (Cash-Pool Distributies)?
a. De Monitor heeft rond 10 april 2014 de eerste distributie van de Geneba aandelen en de
Catalyst cash-out optie (directe verkoop recht van aandelen) uitgevoerd
b. De Monitor zet, zoals besproken volgens plan, de distributies voort, welke zijn begonnen
op 15 augustus omtrent de “First Cash Pool Distributie”
c. De Monitor is doorgegaan met een distributie op 20 februari, tevens volgens plan,
omtrent de “Second Cash Pool Distributie”
d. De Monitor heeft ook de tweede distributie omtrent de Geneba aandelen uitgevoerd
alsmede de laatste Catalyst cash-out optie, rond 5 augustus 2015
e. Op 12 februari 2016 heeft de monitor een tussentijdse distributie uit de Cash Pool
uitgekeerd. (“februari 2016 Cash Pool Distribution”)
f. De monitor heeft omtrent elke distributie tegelijkertijd een gepersonaliseerde brief
verstuurd naar de desbetreffende obligatiehouder met details aangaande de hoogte van
het bedrag of het aantal aandelen waar de obligatiehouder recht op had.
g. Om de kosten als onderdeel van het betaalproces te minimaliseren heeft de Monitor
geprobeerd de meeste fondsen te vergaren alvorens de volgende distributies
plaatsvinden
h.
5.

Hoe kom ik achter de details van mijn distributie?
a. Omtrent elke distributie is tegelijkertijd een gepersonaliseerde brief verstuurd naar de
desbetreffende obligatiehouder met verdere details aangaande de distributie
b. De Monitor heeft tevens een rapport geschreven (i.e. het 34e rapport) met details over
de eerste distributie en de procesbeschrijving, het rapport is beschikbaar op
www.deloitte.com/ca/homburg-invest

6. Wanneer vindt de distributie van Mortgage Bond 4 plaats?
a. De Monitor heeft de laatste distributie naar Bond 4 obligatiehouders uitgevoerd op 16
juni 2015, volgens het HII/Shareco plan en conform het speciaal toegevoegde
addendum van 5 november 2012
b. Naar elke obligatiehouder is een gepersonaliseerde brief verstuurd met daarin details
omtrent de distributie van Bond 4
7. Wanneer vindt de distributie van Mortgage Bond 5 plaats?
a. De Monitor heeft de laatste distributie naar Bond 5 obligatiehouders uitgevoerd op 9
mei 2014, volgens het HII/Shareco plan en conform het speciaal toegevoegde
addendum van 5 november 2012
b. Naar elke obligatiehouder is een gepersonaliseerde brief verstuurd met daarin details
omtrent de distributie van Bond 5

8. Wanneer ontvangen de Bond 6 obligatiehouders een distributie, gerelateerd aan hun Bond 6
HII Deficiëntie Claim?
a. De Monitor heeft geschat dat de samengevoegde Bond 6 HII Deficiëntie Claim (c.q., het
verschil tussen de Bond 6 HII Claim en het Bond 6 Homco 61 herstelde bedrag, wat
bekend wordt op de laatste distributie datum) ongeveer $17M bedraagt (de minimale
Bond 6 HII Deficiëntie Claim”), wat representatief is voor circa 91% van het totaal
gebruikte reserve in relatie met de Bond 6 HII Deficiëntie Claim
b. Pas wanneer de HII vorderingen zijn opgelost, wordt de Bond 6 Deficiëntie Claim
bepaald, de Monitor zal dan de distributie omtrent Bond 6 voortzetten
c. Een gepersonaliseerde brief is naar elke obligatiehouder verstuurd met details omtrent
de distributie van Bond 6

9. Wanneer vindt de distributie van Mortgage Bond 7 plaats?
a. Op 10 juli 2014 is de distributie omtrent de Homco 88/Kai Interim Distributie uitgevoerd
b. Op 21 december 2015 heeft de Monitor de laatste Homco 88/Kai Distributie uitgevoerd
c. Naar elke obligatiehouder is een gepersonaliseerde brief verstuurd met daarin details
omtrent de distributie van Bond 7
10. Waarom heb ik een cash distributie ontvangen als ik niet heb gekozen voor de Catalyst CashOut optie?
a. Zoals aangegeven in het HII/Shareco Plan en het Homco 62 plan hebben diegenen met
een bewezen claim recht op het ontvangen van een dividend in de vorm van Geneba
aandelen en een cash dividend, bestaande uit cash beschikbaar voor HII en cash uit de
verkoop van Non-Core Business Assets (respectievelijk de “Cash Pool” en de “Asset”)
11. Kunt u ons voorzien met aanvullende informatie omtrent de rechten van Geneba?
a. De Monitor en Homburg Invest Inc. hebben geen rol gespeeld bij de voorbereiding
omtrent het Geneba rechten voorstel, gedateerd op 3 december 2014, de Monitor raadt
aan dat de Geneba aandeelhouders met vragen omtrent deze zaak rechtstreeks contact
opnemen met Geneba, dan wel met hun eigen investeringsadviseurs

12. Wat is de status van HMB8, HMB10 en HMB11?
a. HMB8, HMB9, HMB10 en HMB11 hebben geen specifieke assets. De betreffende
distributies in relatie tot de houders van HMB8, HMB9, HMB10 en HMB11 zullen
plaatsvinden als onderdeel van een toekomstige cash pool distributie, om de kosten
omtrent het betalingsproces te minimaliseren probeert de Monitor de meeste fondsen
te verzamelen voordat er distributies worden uitgevoerd
13. Wanneer ontvang ik distributies die door de Monitor zijn achtergehouden, behorende bij de
distributies die niet gemaakt konden worden door ontbrekende, incomplete dan wel
inaccurate bank gegevens?
a. Op 21 december 2015 is er een brief verstuurd naar alle betreffende obligatiehouders
met het verzoek om hun bankgegevens in te sturen voor 22 januari 2015, zodra deze
informatie binnen is worden de distributies op tijd uitgevoerd

