
WAARSCHUWING 
 
 
Dit document is de elektronische versie van de originele versie, in België 
gedrukt en verspreid, van een prospectus dat een publiek aanbod bevat dat in 
dat land werd gedaan overeenkomstig de daar geldende wetten en 
reglementen. Deze elektronische versie wordt slechts bij wijze van verwijzing 
ter beschikking gesteld en is enkel beschikbaar in het Nederlands. De enige 
wettelijk geldende versie is de originele gedrukte versie bestaande uit 2 
documenten: de verrichtingsnota en het referentiedocument (het jaarverslag 
2001). De verrichtingsnota dient samen met het referentiedocument te worden 
gelezen en mag onder geen beding afzonderlijk van het referentiedocument 
worden verspreid. De gedrukte versie is beschikbaar aan de loketten van 
Petercam, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, België. 
 
De terbeschikkingstelling van dit document onder elektronische vorm op 
Internet is beperkt tot de Web site van Laundry Systems Group (www.lsg.be) 
Petercam (www.petercam.be en www.petercam.com) en richt zich uitsluitend 
tot de Belgische markt. De reproductie van deze elektronische versie op een 
andere Web site of op gelijk welke andere plaats, evenals haar reproductie 
onder gedrukte vorm met het oog op de verspreiding ervan, zijn uitdrukkelijk 
verboden. Noch Laundry Systems Group, noch Petercam kan aansprakelijk 
gesteld worden voor niet toegelaten reproducties of verspreidingen. 
 
Deze elektronische versie geldt niet als een aanbod, gedaan door of in naam 
van Laundry Systems Group of Petercam, om in te schrijven op de uitgifte van 
nieuwe aandelen in die rechtsgebieden waarin een dergelijk aanbod of 
dergelijke uitnodiging niet is toegelaten, of waarin het onwettig zou zijn 
dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging te doen. 
 
Met uitzondering van België, heeft geen enkele autoriteit van enig land, in het 
kader van de daar toepasselijke wetten (en, in het bijzonder, in het kader van 
de “United States Securities Act”), en in overeenstemming daarmee, de 
verrichting toegelaten, die deze elektronische versie omschrijft, betreffende de 
inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen. Geen enkele maatregel werd 
noch zal worden genomen die strekt tot het bekomen van een toelating om 
het prospectus te verspreiden, of om een openbaar bod of een openbare 
uitnodiging te verwezenlijken, in de rechtsgebieden waarin bijzondere stappen 
daartoe zouden zijn vereist. 
 
Iedereen die deze elektronische versie leest wordt verzocht inlichtingen in te 
winnen betreffende de eventuele beperkingen op haar reproductie, haar 
verspreiding en op het aanbod dat zij bevat, en zich daarna te schikken. 
 
 
! Ik erken dat ik bovenstaande waarschuwing gelezen heb en wens de 

elektronische versie van het prospectus te raadplegen. 
 
! Ik wens de elektronische versie van het prospectus niet te 

raadplegen. Terug naar Home Page Petercam. 

http://www.lsg.be/
http://www.petercam.be/
http://www.petercam.com/

