NIET‐ONTTREKKINGSVERKLARING

LCS Piping International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Ridderkerk, kantoorhoudende aan de Leidekkerstraat 4,
2984 AV Ridderkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 80895549 (“Aandeelhouder”);
in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van haar dochtermaatschappij:
L.C.S. Services B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Ridderkerk, kantoorhoudende aan de Leidekkerstraat 4, 2984 AV
Ridderkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
72813180 (“LCSS”);
VERKLAART INZAKE:
de obligatielening (de “Obligatielening”) nominaal groot EUR 4.000.000, bestaande uit 4.000
obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per stuk (de “Obligaties”), welke Obligaties door
de Uitgevende Instelling zijn aangeboden en uitgegeven onder de obligatievoorwaarden (de
“Obligatievoorwaarden”), zoals die zijn opgenomen in het prospectus van de Uitgevende Instelling
behorende bij de Obligatielening van 30 november 2020 en het addendum op voornoemd
prospectus van 18 december 2020 (gezamenlijk: het “Prospectus”);
HIERBIJ ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK TEGENOVER:




Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in
Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE
Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen") en
de houders van Obligaties (de “Obligatiehouders”);

HET VOLGENDE:
1. NIET‐ONTTREKKINGSVERKLARING
De Aandeelhouder zal gedurende de looptijd van de Obligatielening niet overgaan tot:
(i)
(ii)
(iii)

(het nemen van een besluit strekkende tot) het uitkeren van winst van LCSS aan enige
andere partij dan de Aandeelhouder;
(het nemen van een besluit strekkende tot) de terugbetaling van het door de
Aandeelhouder in LCSS ingebrachte kapitaal; en/of
het op enig andere wijze onttrekken van (al dan niet liquidemiddelen van LCSS waardoor
enige andere partij dan de Aandeelhouder (kunnen) worden begunstigd.
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2. VERVAL
Deze verklaring vervalt van rechtswege op het moment dat volledige en onherroepelijke aflossing
van de Obligatielening en betaling van de verschuldigde rente heeft plaatsgevonden.
3. TOEKOMSTIGE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
De Aandeelhouder zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een zelfde verklaring als opgenomen in
artikel 1 afgeven met betrekking tot enige dochtermaatschappij die gedurende de looptijd van de
Obligatielening wordt opgericht.
4. DERDENBEDING
Deze verklaring geldt als een onherroepelijk derdenbeding ten gunste van Stichting
Obligatiehouderbelangen en de Obligatiehouders in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.
5. RECHTS‐ EN FORUMKEUZE
Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of naar
aanleiding van deze verklaring zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze verklaring is afgegeven en ondertekend op 28 mei 2021.
LCS Piping International B.V.
[HANDTEKENING]

Naam: A.F.M. Goossens
Functie: Bestuurder

AANVAARDING
Stichting Obligatiehoudersbelangen aanvaardt hierbij ten behoeve van alle Obligatiehouders haar
rechten uit hoofde van deze verklaring.
[HANDTEKENING]

[HANDTEKENING]

_____________________________
Mr. M.C. Olie LL.M.
Functie: voorzitter

__________________________
Mr. S.G. van de Vusse MBV
Functie: penningmeester
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