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ALGEMENE INSTRUCTIES 
FORMULIER TEN BEWIJZE VAN VORDERING EN AFSTANDSVERKLARING

FORTIS SCHIKKING CLAIMS ADMINISTRATOR

INLEIDING
Indien u Fortis Aandelen heeft gekocht of gehouden op enig moment tussen 28 februari 2007 bij het sluiten van de 
handel en 14 oktober 2008 bij het sluiten van de handel (in dit geval bent u een “Eligible Shareholder”) leest u dan deze 
algemene instructies en dien een formulier ten bewijze van de vordering en een afstandsverklaring in (“Claim Form”), 
omdat u mogelijk recht heeft op een uitkering in verband met het Schikkingsbedrag dat is gecreëerd als gevolg van de 
Schikkingsovereenkomst (zoals gedefinieerd op pagina 6).

Meer informatie, inclusief alle relevante definities en documenten, is te vinden op de website www.forsettlement.com. 
U kunt ook vragen indienen via die website, of rechtstreeks contact opnemen met de Claims Administrator via,  
voor België,: 0800 26 83 2, voor Nederland: +31 30 252 5359, en internationaal: +32 2 557 59 00.

§ I. INSTRUCTIES VOOR INDIENING
Om een vergoeding te ontvangen als Eligible Shareholder onder de Schikkingsovereenkomst, indien van toepassing, 

dient u dit Claim Form volledig in te vullen en, op bladzijde 7, te ondertekenen en de vereiste documentatie in te dienen. 
Indien u niet tijdig en op de juiste manier geadresseerd (zoals hieronder uiteengezet) een Claim Form indient, kan uw 
vordering worden afgewezen en kunt u worden uitgesloten van enige vergoeding onder de Schikkingsovereenkomst.

Indiening van dit Claim Form garandeert echter niet dat u enige vergoeding onder de Schikkingsovereenkomst zult 
ontvangen.

DE CLAIMS ADMINISTRATOR DIENT UW VOLLEDIG INGEVULDE EN ONDERTEKENDE CLAIM FORM, SAMEN 
MET KOPIEËN VAN DE DAARIN VERZOCHTE DOCUMENTEN, UITERLIJK OP OF VOOR 28 JULI 2019 TE HEBBEN 
ONTVANGEN, GEADRESSEERD AAN ÉÉN VAN DE HIERONDER GENOEMDE POSTBUSSEN:

Computershare Investor Services plc
Fortis schikking Claims Administrator

Postbus 304
2800 Mechelen 

België

Computershare Investor Services plc
Fortis schikking Claims Administrator

Postbus 7148
3109 AC SCHIEDAM

Nederland

Online indieningen: www.forsettlement.com

Indien u GEEN Eligible Shareholder bent, verzoeken wij u GEEN Claim Form in te dienen.

Indien u een elektronische ontvangstbevestiging wilt ontvangen van het indienen van uw Claim Form, zorgt u er dan 
voor dat u uw e-mailadres invult in de daarvoor bestemde ruimte op het Claim Form. Indien u uw e-mailadres niet invult 
en wilt weten of uw Claim Form is ontvangen, kunt u contact opnemen met de Claims Administrator via, voor België: 0800 
26 83 2, voor Nederland: +31 30 252 5359, en internationaal: +32 2 557 59 00 of via forsettlement@computershare.com.

Indien u geen vergoeding wenst te ontvangen en niet gebonden wenst te zijn aan de Schikkingsovereenkomst 
(inclusief de Release), dient u de Claims Administrator hier uiterlijk op 31 december 2018 schriftelijk van op de hoogte 
te stellen (door middel van een “Opt-Out Notice”). Indien u niet tijdig een Opt-Out Notice aan de Claims Administrator 
stuurt zult u gebonden zijn aan de Schikkingsovereenkomst (en de Release), ongeacht of u een Claim Form indient  
of niet.

§ II. IDENTIFICATIE VAN DE CLAIMANT
Indien u Fortis Aandelen heeft gekocht of gehouden (zoals gedefinieerd in het Claim Form) op enig moment tussen 

28 februari 2007 bij het sluiten van de handel en 14 oktober 2008 bij het sluiten van de handel, gebruik dan Deel I van 
het Claim Form getiteld “Identificatie van de claimant” om de naam, het adres en relevante rekeninggegevens van de 
claimant in te vullen. Vermeld de meest recente naam van de claimant of rekening, zoals u wilt dat de informatie voor 
uitkeringsdoeleinden wordt weergegeven, als u in aanmerking komt voor betaling. Geef ook een telefoonnummer en/of 
e-mailadres door, zodat de Claims Administrator contact met u kan opnemen bij vragen over de ingediende vordering. 

Indien uw identificatiegegevens wijzigen, gelieve de Claims Administrator hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen 
door te schrijven naar één van de bovenstaande adressen.

Indien u namens een Eligible Shareholder in een representatieve hoedanigheid optreedt, bijvoorbeeld met een 
volmacht, als advocaat, agent, trustee of andere vertegenwoordiger, dient u bewijs te overleggen van uw huidige 
bevoegdheid om namens die Eligible Shareholder op te treden. Dergelijk bewijs zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit 
testamentaire brieven, “letters of administration”  of een kopie van de trustdocumenten of andere documenten die u de 
bevoegdheid geven om de vordering in te dienen. Geef uw representatieve bevoegdheid ook aan onder uw handtekening 
op pagina 7 van dit Claim Form.
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§ III. CLAIM FORM
Gebruik Deel II van het Claim Form getiteld “Overzicht van transacties in Fortis aandelen” om alle vereiste informatie 

te geven van uw bezit in Fortis Aandelen. Indien u meer ruimte of extra bijlagen nodig hebt, voeg dan afzonderlijke 
bladen toe die alle vereiste informatie op grotendeels dezelfde manier weergeven. Onderteken en schrijf of type uw 
naam op elk aanvullend blad.

Geef in de bijlagen alle gevraagde informatie met betrekking tot al uw bezit aan Fortis Aandelen door. Het niet melden 
van alle aandelen kan leiden tot afwijzing van uw vordering.

Kopieën van bevestigingspapieren van effectenmakelaars, maandelijkse courtage-afschriften, afschriften van de 
bewaarnemende bank of andere documenten die de bijzonderheden bevestigen van uw bezit aan Fortis Aandelen 
moeten bij uw Claim Form worden gevoegd. Wanneer u informatie verstrekt met betrekking tot het hoogste aantal 
Fortis Aandelen gehouden tussen het sluiten van de handel op 28 februari 2007 en het sluiten van de handel op 14 
oktober 2008, dient u bewijs te verstrekken dat u het aangegeven aantal aandelen hield, maar niet dat een dergelijk 
aantal feitelijk het hoogste aantal was dat in die periode werd gehouden. Indien dergelijke documenten niet in uw bezit 
zijn, vraag dan een kopie of gelijkwaardige documenten op bij uw effectenmakelaar, want deze documenten zijn vereist 
om uw vordering te bewijzen en verwerken. De Claims Administrator kan op elk moment aanvullende informatie of 
documentatie van u nodig hebben.

Als u deze documentatie niet verstrekt, kan dit de verificatie van uw vordering vertragen of ertoe leiden dat uw 
vordering wordt afgewezen.

Wanneer twee of meer personen eigenaar of begunstigde van de effectenrekening zijn, moeten alle gezamenlijke 
eigenaars, medebegunstigden en mede-eigenaars het Claim Form ondertekenen. Als een vertegenwoordiger ondertekent 
namens gezamenlijke claimants, is het niet vereist dat de gezamenlijke claimants het Claim Form ondertekenen.

§ IV. PRIVACY
Voor het beheer en de beoordeling van uw vordering zal alle informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot u of uw 

vordering (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door:

(a)  de Claims Administrator en elke entiteit die wettelijke of regelgevende bevoegdheden heeft over de Claims 
Administrator;

(b) Ageas, Stichting FORsettlement, en de Geschillencommissie;

(c) entiteiten van de Computershare Group;

(d)  entiteiten waarmee een van de onder (a)-(c) genoemde partijen een overeenkomst heeft gesloten voor het 
beheer en de beoordeling van uw vordering, in welk geval passende stappen zullen worden genomen om te 
zorgen voor voldoende niveaus van bescherming van uw persoonsgegevens en op voorwaarde dat wij ervan 
overtuigd zijn dat deze entiteiten de normen voor de bescherming van persoonsgegevens toepassen zoals vervat 
in de gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming 
(2016/679);

En 

(e) bevoegde overheidsinstanties wanneer dit vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de principes uiteengezet in de Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens (95/46/EG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte als 
dit vereist is voor het beheer en de beoordeling van uw vordering, in welk geval passende maatregelen zullen worden 
genomen om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen en op voorwaarde dat 
wij ons ervan verzekerd hebben dat dezelfde normen voor de bescherming van persoonsgegevens worden toegepast, 
hetzij bij overeenkomst hetzij bij wet.

Uw Persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang als nodig is voor het beheer van uw vordering of zolang 
als vereist door de wet. U kunt verzoeken om toegang, rectificatie, uitwissing of bezwaar tegen de verwerking van uw 
Persoonsgegevens.
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*FOTTHIRD*

FORMULIER TEN BEWIJZE VAN VORDERING 
EN AFSTANDSVERKLARING

Gelieve te typen of te schrijven in de vakjes hieronder 
Gebruik GEEN rode inkt, potlood, of nietjes

Dien voor elke individuele eigenaar of rechtspersoon 
een afzonderlijk Claim Form in.

Alleen 
voor 

Officieel 
Kantoorgebruik

Dient uiterlijk op 28 juli 
2019 te zijn ontvangen  
of een poststempel van die 
datum te dragen of online  
te zijn ingediend op  
www.forsettlement.com

FOT

ALLEEN 
VOOR DE 
VERWERKING 
VAN 
VORDERINGEN

OB  CB  
   ATP

   KE

   ICI

   BE

   DR

   EM

   FL

   ME

   ND

   OP

   RE

   SH / /  
ALLEEN 
VOOR DE 
VERWERKING 
VAN 
VORDERINGEN

Achternaam

Voornaam 

Naam van de rechtspersoon (Als de aandelen onder de naam van een rechtspersoon gehouden worden)

Rekeningnummer/Fondsnummer  Geboortedatum 

D D / M M / J J J J

CONTACTINFORMATIE
Telefoonnummer overdag (incl. landcode)

Telefoonnummer‘s avonds (incl. landcode)

E-mailadres

Ik bevestig dat ik toestemming geef voor het ontvangen van berichten via e-mail.

POSTINFORMATIE
Adres

Adres Staat (indien V.S.)

Stad

Provincie

Land     Postcode

DEEL I. IDENTIFICATIE VAN DE CLAIMANT

NL
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*FOTFOURTH*

U MOET DE AFSTANDSVERKLARING OP BLADZIJDE 6 EN 7 LEZEN EN ONDERTEKENEN. HET NIET ONDERTEKENEN VAN  
DE AFSTANDSVERKLARING KAN LEIDEN TOT EEN VERTRAGING IN DE VERWERKING OF EEN AFWIJZING VAN UW VORDERING.

Bent u een Active Claimant? Dit betekent dat u een actieve stap heeft genomen om een vordering in te stellen tegen een Releasee 
(zoals gedefinieerd in Deel VI.) in verband met de Gebeurtenissen (zoals gedefinieerd in Deel VI.), door:
(a) deel te nemen aan een in Nederland of België tegen een Releasee ingestelde gerechtelijke procedure, inclusief door uw naam te 
laten opnemen in een bezwaarschrift, verzoek tot vrijwillige tussenkomst, of een dagvaarding, of door zich te voegen in strafrechtelijke 
procedures, waarbij een dergelijke procedure dient te zijn ingesteld vóór 24 maart 2017; of 
(b) vóór 31 december 2014 geregistreerd te zijn bij of lid geworden te zijn van een Nederlandse of Belgische organisatie, inclusief een 
van de hieronder genoemde entiteiten, die een gerechtelijke procedure heeft ingesteld tegen een Releasee vóór 24 maart 2017,

 Ja  Nee
Gelieve bewijs te leveren van uw actieve stap en, in geval van (b), gelieve bewijs te leveren in de vorm van een schriftelijke 
overeenkomst, registratieformulier of ondersteuningsbrief aan de Fortis litigation, of voor zover u een individu bent (inclusief pensioen 
of management B.V.’s opgericht ten behoeve van één persoon), door bewijs van betaling van een lidmaatschapsbijdrage aan een 
dergelijke organisatie en aan te geven of u zich vóór 31 december 2014 hebt geregistreerd bij of bent toegetreden tot een van de 
volgende entiteiten:

  Deminor (Deminor International SCRL/CVBA - DRS Belgium SCRL/CVBA)
  Stichting FortisEffect (FortisEffect)
  Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF)
  Vereniging van Effectenbezitters (VEB) 
  Stichting Fortisclaim (Fortisclaim)

Geef aan of u een vertegenwoordiger van uw hierboven geselecteerde organisatie wilt opnemen in mededelingen over uw vordering:
 J      N

DEEL III. BENT U EEN ACTIVE CLAIMANT?

DEEL II. OVERZICHT VAN TRANSACTIES IN FORTIS AANDELEN
“Fortis Aandeel” betekent een unit uitgegeven door Fortis N.V. en Fortis SA/NV, waarbij elk unit bestaat uit een gewoon aandeel in het 
kapitaal van Fortis N.V. gekoppeld aan een gewoon aandeel in het kapitaal van Fortis SA/NV, genoteerd aan de effectenbeurs van Amsterdam, 
Brussel en Luxemburg, inclusief (i) dergelijke units die zijn gekocht of anderszins verkregen, op voorwaarde dat het economisch risico is 
overgegaan op de koper of verkrijger op een gegeven datum (de “trade date”) maar die nog niet zijn bijgeschreven op de rekening van de 
koper of verkrijger op de trade date en met uitzondering van (ii) dergelijke units die zijn verkocht of anderszins zijn vervreemd, op voorwaarde 
dat het economisch risico is overgegaan op de persoon aan wie dergelijke units op die datum zijn verkocht of anderszins zijn vervreemd  
(de “trade date”), maar die nog niet zijn afgeschreven van de rekening van de verkoper of de persoon die anderszins de units vervreemdde.

Indien u geen informatie verstrekt over het hoogste aantal Fortis Aandelen gehouden tussen het sluiten van de handel op 28 februari 2007 en 
het sluiten van de handel op 14 oktober 2008, dan wordt uw vergoeding als Eligible Shareholder onder de Schikkingsovereenkomst (indien 
van toepassing) berekend op basis van het hoogste aantal Fortis Aandelen gehouden met betrekking tot Periode 1, Periode 2 en/of Periode 
3 zoals hierboven vermeld, afhankelijk van bewijs.

Periode 1
A. Aantal Fortis Aandelen gehouden bij het openen van Bewijs bijgesloten? 
 de handel op 21 september 2007:  J      N
B. Aantal Fortis Aandelen gehouden bij het sluiten van Bewijs bijgesloten? 
 de handel op 7 november 2007:  J      N

A. Aantal Fortis Aandelen gehouden bij het openen van  Bewijs bijgesloten? 
 de handel op 13 mei 2008:  J      N

Periode 2

B. Aantal Fortis Aandelen gehouden bij het sluiten van  Bewijs bijgesloten? 
 de handel op 25 juni 2008:  J      N
Periode 3
A. Aantal Fortis Aandelen gehouden bij het openen van  Bewijs bijgesloten? 
 de handel op 29 september 2008:  J      N
B. Aantal Fortis Aandelen gehouden bij het sluiten van  Bewijs bijgesloten? 
 de handel op 3 oktober 2008:  J      N

Totale periode
Hoogste aantal Fortis Aandelen gehouden tussen het sluiten van de handel Bewijs bijgesloten? 
op 28 februari 2007 en het sluiten van de handel op 14 oktober 2008:  J      N



5
*FOTFIFTH*

Ik (Wij) stem(men) in met onderzoek en ondervraging door de Claims Administrator en de Geschillencommissie met betrekking tot de 
gerechtigdheid, inclusief waar dit relevant is als Active Claimant, geldigheid en/of het bedrag van de vordering voor compensatie die in dit 
Claim Form wordt gesteld.

Ik (Wij) stem(men) ermee in om te worden onderworpen aan het reglement van de Geschillencommissie, dat is gepubliceerd op  
www.forsettlement.com en stem(men) in met de exclusieve toepasselijkheid van het Nederlands recht en met de exclusieve bevoegdheid 
van de Claims Administrator en de Geschillencommissie, met betrekking tot de zaken die zijn uiteengezet in artikelen 4.3.4 t/m 4.3.8 van de 
Schikkingsovereenkomst in de vorm van een bindend advies en met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam en haar hof 
van beroep, met betrekking tot enig ander geschil dat ik (wij) zou(den) kunnen hebben, of beweer/beweren te hebben, met Ageas, de andere 
partijen bij de Schikkingsovereenkomst of enige van de Releasees met betrekking tot de Schikkingsovereenkomst, voor zover er niet wordt 
voorzien in geschillenbeslechting in enige overeenkomst tussen mij (ons) en een partij bij de Schikkingsovereenkomst of Releasee.

DEEL V. VOORLEGGING AAN BEVOEGDE RECHTBANK EN ERKENNINGEN

Compensatie, indien van toepassing, zal worden betaald op deze rekening. Neem contact op met uw bank voor actuele 
betalingsinstructies en vul de onderstaande informatie in. Als uw bank zich buiten de SEPA-zone bevindt, vermeldt u indien nodig 
betalingsinstructies op uw ondersteunende documentatie en eventuele instructies voor tussenpersonen. 

Betaalrekeningnummer of IBAN: 

Bank Identifier Code (BIC):

8 of 11 karakters

Naam rekeninghouder:

Naam bank:

Bankadres lijn 1:

Bankadres lijn 2:

Bankadres lijn 3:

Betalingen zullen alleen in euro’s plaatsvinden. U moet de Claims Administrator op de hoogte stellen als uw bankgegevens 
veranderen door deze gewijzigde gegevens schriftelijk te verzenden. Vermeld ook uw naam zoals deze wordt weergegeven op het 
Claim Form, uw claim-ID en de laatste vier cijfers van uw effectenrekeningnummer.

DEEL IV. BETAALINFORMATIE VOOR DE VERGOEDING

U MOET DE AFSTANDSVERKLARING OP BLADZIJDE 6 EN 7 LEZEN EN ONDERTEKENEN.  
HET NIET ONDERTEKENEN VAN DE AFSTANDSVERKLARING KAN LEIDEN TOT EEN VERTRAGING IN  

DE VERWERKING OF EEN AFWIJZING VAN UW VORDERING.

Gelieve aan te geven of u zich vóór 31 december 2014 bij een van de volgende organisaties heeft geregistreerd of gevoegd en een eventuele 
schadevergoeding wenst te ontvangen via een van de volgende organisaties, of daar al mee heeft ingestemd:

 Deminor  SICAF  FortisEffect
Door dit te doen, (i) geeft u hierbij onherroepelijk en expliciet toestemming aan Ageas om een dergelijke vergoeding te betalen via de relevante 
organisatie in overeenstemming met paragraaf 8.3 van het Settlement Distribution Plan (Bijlage 2 bij de Schikkingsovereenkomst), en (ii) gaat 
u ermee akkoord dat een dergelijke betaling door Ageas aan de partij die is aangewezen door de relevante organisatie in overeenstemming 
met paragraaf 8.3 van het Settlement Distribution Plan (Bijlage 2 bij de Schikkingsovereenkomst) een volledige en definitieve kwijting is van 
elke betalingsverplichting van Ageas aan u (bevrijdend betalen) uit hoofde van de Schikkingsovereenkomst.
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*FOTSIXTH*

De volgende definities gerelateerd aan de Afstandsverklaring zijn van toepassing krachtens de voorwaarden van de 
Schikkingsovereenkomst:
“Gebeurtenissen” betekent bepaalde gebeurtenissen die plaatsvonden in 2007 en 2008 met betrekking tot het beleid van Fortis en/
of de communicatie van Fortis of het beweerdelijke gebrek daaraan met betrekking tot:

(i) haar subprime-portefeuille, daaronder begrepen de exposure, waardering en afschrijvingen;
(ii)  de (informatie in de) trading update en het prospectus van respectievelijk 21 en 25 september 2007 en de claimemissie in 2007;
(iii)  het openbare bod op en de overname van ABN AMRO, waaronder de voorbereiding, financiering en integratie daarvan, en 

inclusief de beslissing om al dan niet de zogenoemde MAC-clausule in te roepen en het daaraan gerelateerde financiële 
beleid van Fortis;

(iv)  haar vermogenspositie en financiële beleid, daaronder begrepen haar solvabiliteitspositie (waaronder de zogenoemde  
“look-through solvabiliteit”), liquiditeitspositie, jaarrekening, prognoses en voorzieningen, haar inschatting van de crisis, 
evenals haar dividendbeleid;

(v) de uitgifte van nieuwe aandelen door Fortis in juni 2008;
(vi) haar communicatie met haar toezichthouders of het gebrek daaraan;
(vii) de door de Europese Commissie verlangde maatregelen;
(viii)  de desinvesteringen in 2007 en 2008, waaronder de beoogde desinvestering van haar vermogensbeheeractiviteiten aan 

Ping An en de beoogde transactie met Vinci met betrekking tot lnterparking;
(ix) alle activiteiten met betrekking tot Scaldis;
(x) de riskantere aard van Fortis aandelen in 2007 en 2008;
(xi)  de opsplitsing van Fortis en de gebeurtenissen die daaraan voorafgingen, waaronder de voorbereidingen, onderhandelingen, 

beheer, documenten, besluiten, overeenkomsten, bestuursvergaderingen, overnamesommen, en inclusief afschrijvingen en 
desinvesteringen en afstotingen van activa en aandelen, met inbegrip van de transacties met de Nederlandse en Belgische 
staten BNP Paribas en de goedkeuringen met betrekking tot dergelijke gebeurtenissen, alsook de daaruit voortvloeiende 
tenuitvoerlegging van de opsplitsing in 2009; en

(xii) het verstrekken van leningen, inclusief financiële bijstand, voor de overname van Fortis aandelen.
“Recht” betekent elk(e) toepasselijk(e) statuut, wet, verordening, besluit, vonnis, beschikking, regel of regelgeving van een 
gerechtelijke, wetgevende of uitvoerende macht of toezichthoudende autoriteit voor zover deze bevoegdheid bezit met betrekking 
tot het betreffende onderwerp;
“Releasee” betekent ieder van (i) Ageas en de Dochtermaatschappijen, (ii) alle bestuurders, functionarissen en overig personeel 
van Ageas en de Dochtermaatschappijen die werken voor of op enigerlei wijze werkzaam zijn geweest voor, of verbonden zijn 
geweest aan Ageas of de Dochtermaatschappijen, (iii) alle Underwriting Banks, en (iv) alle accountants, adviseurs, raadslieden en 
verzekeraars van de hierboven genoemde personen en hun personeel, functionarissen en bestuurders.
“Schikkingsovereenkomst” betekent de Tweede Aangepaste Schikkingsovereenkomst van 13 april 2018 tussen Ageas, VEB, 
Deminor, SICAF, FortisEffect en Stichting FORsettlement, zoals die van tijd tot tijd geldt. Een afschrift van de Schikkingsovereenkomst 
kan worden geraadpleegd op www.forsettlement.com en/of www.rechtspraak.nl.
“Dochtermaatschappij” betekent elke bestaande of voormalige directe of indirecte dochtermaatschappij van Ageas, inclusief BNP 
Paribas Fortis SA/NV;
“Underwriting Banks” betekent Merrill Lynch International, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank N.V., Cooperatieve Centrale 
Raiffeisen-Boerenleenbank BA, Fox-Pitt, Kelton, Ltd, Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Santander Investments S.A., 
Keefe, Bruyette & Woods Ltd., Dresdner Bank AG, CAYLON, KBC Securities SA/NV, Petercam SA/NV, Dexia Bank SA/NV, Bank 
Degroof SA/NV, en hun rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers, elk in haar hoedanigheid als underwriter van de aandelenemissie 
van Fortis N.V. en Fortis SA/NV van september 2007.
RELEASE:

Hierbij verleen (verlenen) ik (wij) volledig, finaal en onherroepelijk, op grond van elk Recht, kwijting aan iedere Releasee tegen 
alle (rechts)vorderingen, aanklachten en schade die ik (wij) heb(ben) gehad of geleden of nog zal (zullen) hebben of lijden ten 
aanzien van een Releasee in verband met de Gebeurtenissen en ik (wij) doe(n) hierbij, onder elk Recht, afstand van al mijn (onze) 
rechten  in verband daarmee. In het geval dat de Schikkingsovereenkomst wordt beëindigd conform artikel 7.2 daarvan, is de 
voornoemde Release niet van toepassing op Eligible Shareholders die na de Uitsluitingsdatum een Claim Form hebben ingediend.

Ik (Wij) verklaren hierbij dat geen van de Releasees of hun respectieve raadslieden, noch enige van Deminor, FortisEffect, 
VEB, SICAF, Stichting FORsettlement of hun respectieve raadslieden, enige verantwoordelijkheid hebben of aansprakelijkheid 
zijn voor de uitvoering van het Settlement Distribution Plan (Bijlage 2 bij de Schikkingsovereenkomst), noch voor de vorm, inhoud, 
methode of wijze van uitkering, de administratie of het beheer of de uitkering van het Schikkingsbedrag (zoals gedefinieerd in de 
Schikkingsovereenkomst) krachtens de Schikkingsovereenkomst, of enige belastingverplichting die ik (wij) mocht(en) hebben als 
gevolg van de Schikkingsovereenkomst of als gevolg van een op grond van de Schikkingsovereenkomst uitgevoerde handeling, 
of voor de administratie of het beheer of de verwerking van claims, of de vaststelling van de geldigheid van dit Claim Form. Dit 
ontheft Ageas of enige andere Releasee niet van de volledige vervulling van hun respectieve verplichtingen van en krachtens de 
Schikkingsovereenkomst.

Ik (Wij) verklaar (verklaren) en sta(an) ervoor in dat de informatie opgenomen in het Claim Form  en de bijbehorende documenten 
volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn (ingevuld) en dat ik (wij) geen Opt-Out Notice (zoals uitgelegd in deel I van de algemene 
instructies) heb(ben) ingediend en dit niet zal (zullen) doen.

DEEL VI. AFSTANDSVERKLARING

U MOET DE AFSTANDSVERKLARING OP BLADZIJDE 6 EN 7 LEZEN EN ONDERTEKENEN. HET NIET ONDERTEKENEN VAN  
DE AFSTANDSVERKLARING KAN LEIDEN TOT EEN VERTRAGING IN DE VERWERKING OF EEN AFWIJZING VAN UW VORDERING.
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*CASETHIRD*

Ondertekend   op   /   te   /  
(Nummer) (maand) (jaar) (plaats) (land)

_____________________________________________
(Hier ondertekenen)

_____________________________________________
(Uw naam hier typen of schrijven)

_____________________________________________
Vertegenwoordiger door volmacht, raadsman, agent en/
of koper met vruchtgebruik (dien bewijs in dat u door een 
volmacht bevoegd bent om dit Claim Form te onderteken)

_____________________________________________
(Hoedanigheid van persoon/personen die ondertekenen,  
bijv., executeur/directeur)

_____________________________________________
(Hier ondertekenen)

_____________________________________________
(Uw naam hier typen of schrijven)

_____________________________________________
Vertegenwoordiger door volmacht, raadsman, agent en/
of koper met vruchtgebruik (dien bewijs in dat u door een 
volmacht bevoegd bent om dit Claim Form te onderteken)

_____________________________________________
(Hoedanigheid van persoon/personen die ondertekenen, 
bijv., executeur/directeur)

HET NAUWKEURIG VERWERKEN VAN VORDERING VEREIST EEN AANZIENLIJKE HOEVEELHEID TIJD.
BIJ VOORBAAT DANK U VOOR UW GEDULD.

Checklist herinneringen:
1.  Teken bovenstaande Release en verklaring.
2.   Als deze vordering wordt gemaakt namens gezamenlijke 

claimanten, medebegunstigden of mede-eigenaars, dan 
moeten deze allemaal ondertekenen.

3.   Denk eraan om, indien beschikbaar, kopieën van 
ondersteunende documentatie bij te voegen.

4.  Stuur geen originele certificaten.
5.   Claim Forms die via e-mail worden ingediend worden 

NIET geaccepteerd.

6.   Bewaar een kopie van het Claim Form en alle 
ondersteunende documentatie voor uw eigen 
administratie.

7.   Als u verhuist of uw adresgegevens wijzigen, stuur 
dan uw nieuwe adres- en/of contactgegevens door 
een van onderstaande adressen te schrijven.

8.   Gebruik geen rode pen of markeerstift op het 
Claim Form of de ondersteunende documentatie.

DIT CLAIM FORM MOET UITERLIJK OP 28 JULI 2019 ONLINE WORDEN INGEDIEND OP WWW.FORSETTLEMENT.COM 
OF ZIJN ONTVANGEN DOOR DE CLAIMS ADMINISTRATOR OF DE POSTSTEMPEL VAN DIE DATUM DRAGEN, EN ZIJN 

GEADRESSEERD AAN ÉÉN VAN DE HIERONDER VERMELDE POSTBUSSEN:
Computershare Investor Services plc

Fortis Settlement Claims Administrator
Postbus 304

2800 Mechelen
België

Computershare Investor Services plc
Fortis Settlement Claims Administrator

Postbus 7148
3109 AC SCHIEDAM

Nederland

Online indienen van Claim Forms: www.forsettlement.com
Neem voor vragen betreffende het Claim Form contact op met:

België 0800 26 83 2 
Nederland: +31 30 252 5359, 

Internationaal: +32 2 557 59 00.
forsettlement@computershare.com

Ik (Wij) verklaar (verklaren) en sta(an) ervoor in om mijn (onze) advocaten een expliciete instructie te geven om een 
désistement d’action/afstand van rechtsvordering in te dienen.

Houd er rekening mee dat u wordt verzocht om bewijs in te dienen dat de instructies door uw advocaat zijn geaccepteerd.

Uitsluitend voor Eligible Shareholders die partij zijn bij de Belgische gerechtelijke procedures:

Ik (Wij) verleen hierbij, naar gelang de situatie, Deminor, FortisEffect, SICAF of VEB volledige en finale kwijting voor 
haar rol bij het onderhandelen over en het uitvoeren van de in de Schikkingsovereenkomst neergelegde schikking en de 
voorwaarden daarvan.

Uitsluitend voor Active Claimants die zich vóór 31 december 2014 bij Deminor, FortisEffect, SICAF of 
VEB hebben geregistreerd of aangesloten en uitsluitend met betrekking tot de relevante organisatie:
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DEZE BLADZIJDE IS OPZETTELIJK 
BLANCO GELATEN.


