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BESTUURDERSVERKLARING
De Raad van Bestuur van FNG NV bevestigt in de naam en voor rekening van FNG NV dat, voor zover hen bekend,
a. de verkorte financiële overzichten, opgesteld in overeenstemming met de “International Financial Reporting
Standards (IFRS)” zoals aangenomen door de Europese Unie, een eerlijk en getrouw beeld geven van het
vermogen, de financiële toestand en van de resultaten van de emittent (FNG NV) en de in de consolidatie
opgenomen bedrijven;
b. het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste
transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het
effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en
onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.
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GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
(in duizenden EUR)

Toelichting

30/06/2021

30/06/2020

Vaste activa
Goodwill
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Recht-op-gebruik activa
Overige financiële activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige vaste activa

277,282
103.266
105.404
12.009
51.476
4.692
435

284.878
100.817
110.889
9.971
55.158
3.705
4,340

Vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Actuele belastingvorderingen
Afgeleide financiële instrumenten
Over te dragen kosten
Overige vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

109.743
62.575
7.029
11.671
2.088
4.284
2.140
19.957

98.109
46.371
6.558
8.517
3.043
13.462
806
19.352

TOTAAL ACTIVA

387.025

382.987

30/06/2021

30/06/2020

60,679
264.408
(373.948)
(48.861)

60.679
264.408
(290,403)
34.683

Langlopende verplichtingen
Voorzieningen voor vergoedingen na uitdiensttreding.
Rentedragende schulden
Leasingschulden
Uitgestelde belastingschulden
Overige langlopende verplichtingen

229.039
14.911
144.479
45.255
19.705
4.689

209.762
21.154
138.002
48.038
2.145
422

Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen
Rentedragende schulden
Leasingschulden
Handels- en overige schulden
Afgeleide financiële instrumenten
Actuele belastingverplichtingen
Toe te rekenen kosten

206.848
40.000
63.181
6.152
67.007
1.867
6.888
21.753

138.542
16.330
55.040
6.465
33.025
937
7.432
19.312

Totaal verplichtingen

435.887

348.304

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

387.025

382.987

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
(in duizenden EUR)

Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van de Onderneming
Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremie
Overgedragen resultaten en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Toelichting
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

(in duizenden EUR)
Omzet
Kosten van handelsgoederen
Brutomarge
Personeelskosten
Overige operationele kosten
Overige operationele opbrengsten
Aangepast operationeel resultaat voor afschrijvingen
(Aangepaste EBITDA)
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa en kosten
wijzigingen groepsstructuur
Voorziening dadingsovereenkomst
Operationeel resultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
Afschrijvingen en bijzondere waarderverminderingen
Operationeel resultaat (EBIT)
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Wisselkoersverschillen
Resultaat voor belastingen
Winstbelastingen
RESULTAAT VAN DE PERIODE

Toelichting

30/06/2021

30/06/2020

166.147
(79.110)
87.037
(16.737)
(62.587)
2,149

131.673
(63.007)
68.667
(16.666)
(39.390)
1,355

9.862

13.963

9.862
(9.370)
493
342
(11.411)
(378)
(10.954)
(381)
(11.355)

13.963
(8.766)
5.197
749
(7.631)
(429)
(2.114)
(1,202)
(3,316)

1.390

0

Overige elementen van het totaalresultaat
Elementen die niet naar de resultatenrekening kunnen worden
overgeboekt in volgende periodes
Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenregelingen
Winstbelasting met betrekking tot de andere elementen van het
totaalresultaat (-)
Elementen die naar de resultatenrekening kunnen worden
overgeboekt in volgende periodes
Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een
kasstroomafdekking.
Wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten
Winstbelastingen op overige elementen van het totaalresultaat (-)
Overige elementen van het totaalresultaat

3.476

1560

(1.167)
(716)
2.697

1242
(334)
2.468

TOTAALRESULTAAT VAN DE PERIODE

(8.638)

(848)

(286)
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(in duizenden EUR)

Toelichting

30/06/2021

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel
Resultaat van de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de
Onderneming

30/06/2020

(11.355)

(3.316)

(8.638)

(848)

Resultaat van de periode toerekenbaar aan de minderheidsbelangen
Totaalresultaat van de periode toerekenbaar aan de eigenaars van
de Onderneming
Totaalresultaat van de periode toerekenbaar aan de
minderheidsbelangen
Nettoresultaat toerekenbaar aan gewone aandelen - Gewoon
verlies per aandeel
Verwateringseffect
Nettoresultaat toerekenbaar aan gewone aandelen - Verwaterd
verlies per aandeel
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen Gewoon verlies per aandeel
Verwateringseffect
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen Verwaterd verlies per aandeel

(11,355)
0
(11,355)

11,200,663
0
11,200,663

(3,316)
0
(3,316)

11,200,663
0
11,200,663

Winst per aandeel (in euro's):
Gewoon verlies per aandeel
Verwaterd verlies per aandeel

(1.01)

(0.30)

(1.01)

(0.30)
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in duizenden EUR)

30/06/2021

30/06/2020

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Operationeel resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Voorzieningen
Verlies op verkoop
Wisselkoersverschillen
Overige
Wijzigingen in werkkapitaal
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Overige vlottende activa
Handels- en overige schulden
Overige kortlopende verplichtingen
Operationele kasstroom
(Betaalde)/ontvangen winstbelastingen
Overige betaalde elementen

493
0
9.370
0
0
0
0
0
0
(8.039)
(273)
(1.496)
2,694
172
0
(4.780)
(1.227)

5.197
0
9.130
0
0
0
0
0
0
4.014
2.507
(15.116)
(584)
260
0
(4.061)
(206)

Nettokasstroom uit operationele activiteiten

(3.085)

2.308

0
342
(1.976)
(796)
(102)
0
0
0
0

0
384
(388)
(973)
(47)
0
0
0
0

0

0

(2.533)

(1.024)

0

(159)

23.484
0
0
(20.560)
(2.622)

0
0
0
0
(1.778)

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Deconsolidatie
Ontvangen interesten
Aankoop van materiële vaste activa
Aankoop van immateriële activa
Aankoop van financiële activa
Ontvangsten uit verkoop van immateriële activa
Toegekende leningen
Verkoop van dochterondernemingen
Overname van dochterondernemingen, uitgestelde vergoeding
Overname van dochterondernemingen, na aftrek van overgenomen
geldmiddelen
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten uit de uitgifte van eigen-vermogensinstrumenten van
de Onderneming (na aftrek van uitgiftekosten)
Ontvangsten uit rentedragende schulden
Terugbetalingen van rentedragende schulden
Ontvangsten uit bankschulden
Terugbetalingen van bankschulden
Terugbetalingen van leaseschulden

Toelichting
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Betaalde interesten

(6.371)

(6.167)

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten

(6.070)

(8.105)

(11.763)

(6.820)

31.988
(343)
19.957

26.083
90
19.352

NETTO TOENAME/(AFNAME) GELDMIDDELEN EN
KASQUIVALENTEN
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode
Wisselkoersverschil
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

60.679

264.408

Overgedragen
resultaten
(292.687)

0

0

(3.316)

Geplaatst
kapitaal
Saldo per 31 december 2019
Nettoresultaat van de periode
Overige elementen van het totaalresultaat
Cash flow hedges
Wijzigingen in fair value
Geboekt in resultaat
Omrekeningsverschillen
Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van
toegezegdpensioenregelingen
Taks effect
Totaal overige elementen van het totaalresultaat
Saldo per 30 June 2020

Uitgiftepremie

Reserves
OmrekeningsOverige
reserve
reserves
559
2.573
0

(3.316)

3.185
(1.625)

3.185
(1.625)
1.242

1.242
0
0
60.679

0
264.408

0
0
(296.004)

35.532

0

0
1.242
1.801

(334)
1.226
3.799

(334)
2.468
34.684

8

Geplaatst
kapitaal
Saldo per 31 december 2020
Nettoresultaat van de periode
Transfer
Overige elementen van het totaalresultaat
Cash flow hedges
Wijzigingen in fair value
Geboekt in resultaat
Omrekeningsverschillen
Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van
toegezegdpensioenregelingen
Taks effect
Totaal overige elementen van het totaalresultaat
Saldo per 30 juni 2021

60.679

Uitgiftepremie
264.408

Overgedragen
resultaten
(368.337)
(11.335)
5.024

Reserves
OmrekeningsReserves
reserve
3.195
(168)
(3.754)

1.374
2.102

1.374
2.102
(1.167)

1.390

1.390

(1.002)
3.864
(58)

(1.002)
2.697
(48.861)

(1.167)

0
60.679

0
264.408

0
(375.918)

(1.167)
2.028

(40.223)
(11.335)
1.270
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TOELICHTING ALGEMEEN
1.

Algemene informatie

FNG NV (de “Vennootschap”) is een naamloze vennootschap die opgericht is in Nederland en gevestigd is in België.
De maatschappelijke zetel is gelegen aan Schaliënhoevedreef 20T te 2800 Mechelen, België. De Vennootschap is
voornamelijk actief in Scandinavië. De aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd op Euronext Brussels en
Euronext Amsterdam en de Groep stelt meer dan 500 mensen tewerk. De handel in het aandeel is geschorst sedert 11
mei 2020.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse
financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard binnen
de Europese Unie. De toelichtingen zijn een integraal onderdeel van dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht.
Het halfjaarlijks financieel verslag van FNG NV (de ‘vennootschap’) over het eerste halfjaar van 2021 omvat de
vennootschap en haar werkmaatschappijen (tezamen te noemen de ‘Groep’). Het is opgesteld in overeenstemming
met Internationale Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34, ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’. Het bevat
niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde
jaarrekening 2020 van de groep te worden gelezen.
2.

Grondslagen voor financiële verslaggeving Groep

De boekhoudkundige principes die van toepassing zijn bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële
rapportering voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 zijn in overeenstemming met de principes
die toegepast werden in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2020.
2.1.

Conformiteitsverklaring en voorstellingsbasis

De in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Groep zijn
opgesteld in overeenstemming met de “International Financial Reporting Standards (IFRS)” zoals goedgekeurd door
de Europese Unie.
De geconsolideerde tussendtijdse financiële informatie werd opgemaakt op basis van de historische kostprijsmethode.
De geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Groep is weergegeven in duizenden EUR, tenzij anders
vermeld. De EUR is de rapporteringsmunt van de Groep.
Deze geconsolideerde jaarrekening omvat geen informatie of toelichtingen waarvoor geen opname vereist is omwille
van hun kwantitatieve omvang, die beschouwd worden als immaterieel of irrelevant op basis van het materialiteits- of
relevantiebeginsel zoals gedefinieerd in het IFRS conceptueel raamwerk, voor wat betreft de geconsolideerde
jaarrekening van de Groep als geheel genomen.
Verder omvat de geconsolideerde jaarrekening alternatieve prestatiemaatstaven (APM) die niet worden gedefinieerd
door IFRS. Deze alternatieve prestatiemaatstaven worden verder omschreven in toelichting 3.
2.2.

Alternatieve prestatiemaatstaven

Het halfjaarlijks financieel verslag omvat alternatieve prestatiemaatstaven (APM), samengevat in onderstaande
woordenlijst, die niet worden gedefinieerd door IFRS.
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Alternatieve performantie-maatstaven (non-GAAP) worden gebruikt in de financiële communicatie van de Groep
aangezien het management gelooft dat deze veel gebruikt worden door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere
belanghebbenden als aanvullende maatstaf voor de prestaties en de liquiditeit.
Als zodanig gebruikt de Groep alternatieve performantie-maatstaven om haar financiële prestaties te meten. Deze
alternatieve performantie-maatstaven worden hieronder beschreven:
Terminologie

Definitie

Doel

Aangepaste EBITDA

Aangepaste EBITDA (aangepaste winst
voor rente en belastingen) wordt
berekend door door de financiële
resultaten, de afschrijvingskosten en de
bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa en wijzigingen aan de
groepsstructuur te schrappen uit het
resultaat van het jaar voor belastingen.

Om de geldstroom uit bewerkingen te
meten die zijn gecorrigeerd voor
aanpassingsposten. De aanpassingsitems
zijn uitgesloten voor een beter begrip van
de onderliggende duurzame prestaties
van de Vennootschap vanwege hun aard
en omvang.

EBIT

EBIT (winst voor rente en belastingen)
wordt berekend door de financiële
resultaten uit te sluiten van de winst/het
verlies voor belastingen van het jaar.

Om het resultaat van activiteiten te
berekenen, aanpassingsitems inbegrepen.

EBITDA

EBITDA (winst voor rente en
afschrijvingen) wordt berekend door de
financiële resultaten en de
afschrijvingskosten uit te sluiten van de
winst/het verlies voor belastingen van het
jaar.

Om de geldstroom van de activiteiten te
berekenen, aanpassingsitems inbegrepen.

Brutowinst

Verschil tussen de omzet en de kosten
van handelsgoederen.

Om het bedrag te berekenen dat verdiend
is met de verkoop van zijn goederen voor
toepassing van extra verkoop- en
administratiekosten. Het toont aan
hoeveel geld overblijft na betaling van de
verkochte goederen om activiteiten,
kapitaaluitgaven, aflossing van schulden
en alle andere zakelijke uitgaven te
dekken.

Bijzondere
waardevermindering van
vaste activa en wijzigingen
aan de groepsstructuur

Items met betrekking tot bijzondere
waardeverminderingsverliezen op vaste
activa (goodwill, immateriële activa,
materiële vaste activa) en kosten en
baten met betrekking tot wijzigingen in
de groepsstructuur die niet regelmatig
plaatsvinden als onderdeel van de
normale activiteiten van de
Vennootschap.

De aanpassingsitems worden
afzonderlijk gepresenteerd omdat ze
vanwege hun omvang of aard belangrijk
zijn voor het begrip van de
onderliggende duurzame prestaties van
de Vennootschap.

11

2.3.

Transacties met verbonden partijen

FNG NV is de moedermaatschappij van de Groep (de “Vennootschap”). Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in
de aard van de informatie over verbonden partijen. De omvang van de reguliere transacties wijkt niet materieel af ten
opzichte van de toelichting opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening per 31 December 2020.
2.4.

Belangrijke boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen

De opstelling van de geconsolideerde jaarrekening vereist het gebruik van een aantal beoordelingen, inschattingen en
veronderstellingen aangaande de opname en waardering van activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten, waarbij
rekening wordt gehouden met op jaareinde bestaande positieve en negatieve onzekere gebeurtenissen. De werkelijke
bedragen opgenomen door de Groep in toekomstige geconsolideerde financiële informatie kunnen afwijken van deze
inschattingen als gevolg van wijzigingen in de veronderstellingen of economische omstandigheden.
Tenzij anders wordt vermeld, werden bij het opstellen van dit halfjaarlijks financieel verslag dezelfde grondslagen
voor financiële verslaggeving van de Groep en belangrijkste schattingsbronnen toegepast dan bij het opstellen van de
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020.
2.4.1.

Wijziging in de consolidatiekring in 2019

Tot het jaareinde van 2018 bestond de FNG NV Groep voornamelijk uit de Belgische en Nederlandse
dochterondernemingen van FNG International Holding NV, een directe dochteronderneming van FNG NV. De
Belgische en Nederlandse entiteiten van de Groep hebben hun faillissement aangevraagd in augustus 2020. Sindsdien
heeft de FNG NV Groep geen toegang meer tot de financiële informatie van de failliete entiteiten en heeft er een
wijziging plaatsgevonden in de consolidatiekring. Die entiteiten worden niet langer geconsolideerd vanaf 1 januari
2019. We verwijzen naar toelichting 9 voor de volledige lijst van entiteiten die niet meer geconsolideerd worden en
voor deze die in de consolidatiekring blijven.
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2.4.1.1.

Reële waarde van financiële instrumenten

Het geconsolideerd financieel overzicht per 30 juni 2021 omvat valutaswaps die worden opgenomen aan reële
waarde. De derivaten met een positieve waarde (activa) bedragen EUR 2.088k (2020: EUR 3.043k) en de contracten
met een negatieve waarde bedragen EUR 1.867k (2020EUR 937k). Transacties met afgeleide producten worden
gewaardeerd aan de brutoboekwaarde.
Financiële activa en passiva, opgenomen aan rëele waarde in de balans worden geclassificeerd overeenkomstig de 3
niveaus in de reële waarde hiërachie in IFRS 13. Alle valutatermijncontracten bevinden zich op het tweede niveau.
Valutatermijncontracten worden gewaardeerd op basis van observeerbare informatie met betrekking tot
wisselkoersen en marktinterestvoeten op balansdatum voor de resterende looptijd.

2.5.

Risico’s

De groep FNG NV is het voorwerp van een aantal claims van derde partijen
1) Strafonderzoek
De Onderzoeksrechter te Mechelen voert een gerechtelijk onderzoek naar sommige vermeende
strafrechtelijke inbreuken die in het verleden binnen de FNG-groep zouden zijn begaan. FNG NV heeft zich
burgerlijke partij gesteld in dit onderzoek en heeft haar vordering voorlopig geraamd op EUR 1 provisioneel.
Recentelijk werd FNG NV zelf ook in verdenking gesteld. Het onderzoek is op heden nog lopend.
2) Vordering van de banken ING Belgium NV, BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV en ABN Amro Bank
NV
Deze banken hebben een vordering voor een bedrag van meer dan EUR 200 miljoen gevorderd t.a.v. FNG
NV, FNG Holding NV, FNG Group NV, FNG Benelux Holding NV, FNG International Holding NV, FNG
Beheer NL BV, FNG Beheer BE NV, FNG Finance Belgium BV en FNG Nordic AB.
De contractuele vordering door BNP Paribas Fortis NV voor een bedrag van EUR 20 miljoen werd door FNG
NV voldaan in de loop van 2021 en reeds opgenomen in de cijfers van 2020 als een financiële schuld.
Voor wat betreft de buitencontractuele vordering, stellen de banken onder meer dat FNG NV, hoewel zij geen
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekte aan de banken, aansprakelijk zou zijn voor de verliezen die
de Banken zouden oplopen als een gevolg van de faillissementen van de Benelux-vennootschappen van de
FNG – groep waaraan kredieten werden verstrekt. Het FNG management is van oordeel dat het hier gaat om
buitencontractuele vorderingen en dat FNG NV geen persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekte aan de
banken en niet aansprakelijk kan gesteld worden.
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Op 22 maart 2021 lieten de banken een dagvaarding betekenen aan FNG NV voor de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen waarbij zij de veroordeling vorderden van FNG NV tot een schadevergoeding voor een bedrag
van EUR 200 miljoen. Naar aanleiding van deze dagvaarding betwistte FNG NV op 7 april 2021 (nogmaals)
de vordering van de banken.
3) Mezzanine partners NV t.a.v. FNG NV
Op 26 maart 2016 heeft Mezzanine Partners NV een lening verstrekt aan Miss Etam Holding BV. Deze laatste
werd in 2020 failliet verklaard. Middels haar brief van 20 oktober 2020 heeft Mezzanine Partners NV FNG
NV in gebreke gesteld om een bedrag van EUR 12.667.061,17 terug te betalen binnen de 15 dagen. FNG NV
betwist de vordering van Mezzanine Partners NV formeel. Daarbij heeft FNG NV er onder meer op gewezen
dat zijn niet contractueel gehouden is tot terugbetaling van de lening en er evenmin sprake is van enige
buitencontractuele fout die zou kunnen leiden tot een dergelijke terugbetaling.
Op 14 juni 2021 is Mezzanine Partners overgegaan tot dagvaarding van onder meer FNG NV en FNG Finance
Belgium BV. Mezzanine Partners vordert hierbij de terugbetaling van een bedrag van EUR 12.667.061,17 in
hoofdsom en de kosten van het geding. Mezzanine Partners vordert tevens de overlegging van alle informatie
en stukken over “enige” dadingovereenkomst op straffe van een dwangsom van EUR 25.000 per inbreuk dan
wel per dag vertraging.
4) Obligatiehouders t.a.v. FNG NV
Sommige houders van obligaties van failliete ondernemingen van de FNG-groep hebben FNG NV
meegedeeld dat zij deze laatste op buitencontractuele grondslag aansprakelijk achten voor de door hen
geleden schade. De verschillende obligatiehouders vorderen elk een schadevergoeding die samen in totaal
EUR 14,9 miljoen bedraagt (te vermeerderen met intresten).
FNG NV betwist deze vorderingen aangezien de obligatiehouders geen enkele contractuele relatie aangingen
met FNG NV en evenmin enige andere aanspraak t.a.v. FNG NV kunnen laten gelden.

2.6.

Gebeurtenissen na balansdatum

2.6.1.

Alarmbelprocedure

Op 30 juni 2021 heeft de raad van bestuur vastgesteld op basis van de ontwerp jaarcijfers van de vennootschap per 31
december 2020 dat het netto-actief van de Vennootschap was gedaald tot beneden de helft van het kapitaal. Conform
de voorschriften van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
alarmbelprocedure, werd een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen op 25 augustus 2021, i.e. binnen de
twee maanden na vaststelling om te besluiten over de in de agenda aangekondigde herstelmaatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 25 augustus 2021
hebben de aandeelhouders beslist na kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
betreffende de alarmbelprocedure om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en om het bestuursorgaan
van de vennootschap te machtigen om de vereiste handelingen te stellen met het oog op de verdere uitvoering van de
in het bijzonder verslag opgenomen herstelmaatregelen.
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2.6.2.

Strategische kapitaalherziening

FNG NV bekijkt op dit moment de verschillende opties om de strategische kapitaalherziening van Ellos te
realiseren. Eén van die opties is een beursgang in Zweden. Gelet op het huidige sectorsentiment, voor de hele
sector van e-commerce, zou een eventuele beursgang ten vroegste in het voorjaar 2022 gerealiseerd worden.
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