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Schedule D
Unaudited Pro Forma Income Statement
Year Ended December 28, 2014

i) ii) iii)
EUR millions Historical

Ahold
Delhaize 

(reclassified)
Pro Forma Ahold - 
prior to Demerger

Pro Forma Ahold - 
excluding profits and 
losses attributed to 
demerged Assets & 

Liabilities

Pro forma 
Delhaize Le Lion 
/ De Leeuw B.V.

Net sales       -      4,697         4,697            -             4,697 
Cost of sales     -  (3,844)     (3,844)             -            (3,844)
Gross profit       -                 853          853              -               853 

Total operating expenses           (2)        (943)             (945)                  (2)             (943)

Operating income (loss)          (2)        (90)          (92)                     (2)     (90)

Net financial expenses         (75)   (199)               (274)                     (75)         (199)

Income (loss) before income taxes            (77)    (289)             (366)              (77)       (289)

Income taxes            23         93            116                        23               93 
Share in income of joint ventures           647       285          932               647       285 
Income from continuing operations             593             89             682                         593          89 

Income from discontinued operations    1 -                      1                 1                - 
Net income attributable to common shareholders                  594                   89                683                                      594                          89 

Net profit attributable to non-controlling interests                     -                                       -                            -             - 
Net profit attributable to equity holders of the 
Group (Group share in net profit)                  594                   89              683                        594        89 

Schedule D

Unaudited Pro Forma Statement of Financial Position
As at December 28, 2014

i) ii) iii)
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EUR millions Historical

Notes Ahold
Delhaize 

(reclassified)
Pro Forma Ahold - 
prior to Demerger

Pro Forma Ahold - 
excluding demerged 
Assets & Liabilities

Pro forma 
Delhaize Le 

Lion / De 
Leeuw B.V. 

Assets
Goodwill                       -                  157                               157                                      -                 157 
Property, plant and equipment                       -                  613                               613                                      -                 613 
Investment property                       -                       -                    -                                        -                      - 
Intangible assets             20                  137                               157                  20                 137 
Investments in joint ventures and associates                       -                       -                                   -                                        -                      - 
Other non-current financial assets Note 1              9.447              8.848                         18.295                             9.447             8.848 
Deferred tax assets            45                  -                                 45                 45                     - 
Other non-current assets                       -                    17                                 17                                      -                   17 
          Total Non-current assets              9.512              9.772                         19.284                             9.512             9.772 

Assets held for sale                       -                       -                                   -                                        -                      - 
Inventories                       -                  195                               195                                      -                 195 
Receivables       35                  448                               483                   35                 448 
Other current financial assets                 131                  188                               319                                131                 188 
Income taxes receivable                       -                      1         1                                      -                     1 
Other current assets                       -                    26                                 26                                      -                   26 
Cash and cash equivalents                 199                    48                               247                                199                   48 
          Total current assets                 365                  906               1.271                                365                 906 

Total assets              9.877            10.678                         20.555                             9.877           10.678 
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Schedule D
Unaudited Pro Forma Statement of Financial Position (continued)
As at December 28, 2014

i) ii) iii)
EUR millions Historical

Notes Ahold
Delhaize 

(reclassified)
Pro Forma Ahold - 
prior to Demerger

Pro Forma Ahold - 
excluding demerged 
Assets & Liabilities

Pro forma 
Delhaize Le 

Lion / De 
Leeuw B.V. 

Equity and Liabilities
Equity attributable to common shareholders              4.844              5.447                         10.291                             4.844             5.447 

Loans Note 2                 871              3.202                       4.073                                871             3.202 
Other non-current financial liabilities              1.058                    51                    1.109                             1.058                   51 
Pensions and other post-employment benefits                       -                       -                                   -                                        -                      - 
Deferred tax liabilities                       -                      8                           8                                      -                     8 
Provisions       24                  100                  124                     24                 100 
Other non-current liabilities                       -                      6              6                                      -                     6 
          Total Non-current liabilities              1.953              3.367          5.320                             1.953             3.367 

Accounts payable                       -                  763                               763                                      -                 763 
Other current financial liabilities              3.031                  780        3.811                             3.031                 780 
Income taxes payable                       -                      3             3                                      -                     3 
Provisions                       -                    83                                 83                                      -                   83 
Other current liabilities     49                  235                       284                 49                 235 
          Total current liabilities              3.080              1.864            4.944                             3.080             1.864 

Total equity and liabilities              9.877            10.678                         20.555                             9.877           10.678 
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Schedule D
Notes to the unaudited pro forma financial information

Introduction
On 24 June 2015, Delhaize Group NV/SA (“Delhaize”) and Koninklijke Ahold N.V. ("Ahold") entered into the Merger Agreement. 

As soon as practically possible after the consummation of the Merger, Ahold intends to effect the Demerger. 

In the Demerger, all assets, liabilities and legal relationships of Delhaize that shall be transferred to Ahold by operation of law as a consequence of the Merger will, pursuant 
to the Demerger, be transferred to Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V., a newly incorporated direct subsidiary of Ahold, under universal succession of title, with the exception 
of the Exempted Notes and the Cross-Guarantee which will remain with Ahold. 

The pro forma financial information have been prepared for the sole purpose of the Demerger as contemplated in the Demerger proposal.

The pro forma financial information includes the following:
Unaudited pro forma balance sheets as per 28 December 2014 of: 
(i) Ahold including the Assets and Liabilities to be Demerged, 
(ii) Ahold excluding the Assets and Liabilities to be Demerged and 
(iii) Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. 

Unaudited pro forma profit and loss accounts as per 28 December 2014 of:
(i) Ahold including the profits and losses attributed to the Assets and Liabilities to be Demerged,
(ii) Ahold excluding the profits and losses attributed to the Assets and Liabilities to be Demerged and
(iii) Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. 

Capitalised terms used in these notes will have the meaning attributed to them in the Demerger proposal, unless such capitalised terms are explicitly defined in these notes. 

Basis of preparation
The pro forma financial information presented in this document is derived from (a) the audited parent company financial statements of Ahold as of and for the financial 
year ended December 28, 2014, (b) the audited Delhaize parent financial information as of and for the year ended December 31, 2014 as disclosed in the Delhaize NV / SA 
Form 20-F Report 2014, Note 37 - Guarantor subsidiaries. 

The financial information of Delhaize as included in Note 37 of the Delhaize NV / SA Form 20-F Report 2014 is used, compared to the Delhaize NV / SA 2014 statutory 
accounts prepared in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles (Belgian GAAP), as the pro forma financial information should be prepared on the 
same accounting basis.  
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The parent company financial statements of Ahold have been prepared in accordance with Part 9, Book 2 of the Dutch Civil Code.  In accordance with subsection 8 of 
section 362, Book 2 of the Dutch Civil Code, the recognition and measurement principles applied in the parent company financial statements are the same as those applied 
in the consolidated financial statements, being in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the European Union (EU). 

The historical financial information of both Ahold and Delhaize used in preparing the pro forma information are presented in accordance with IFRS as adopted by the EU. 

Upon the Merger, the Combined Company shall record the assets and liabilities that it will acquire pursuant to the Merger in its books and accounts at fair market value as 
at the date of the Merger. For the purpose of these pro forma accounts, no fair value steps ups have been taken into account, hence book values are used. 

For purposes of the Demerger, the Assets and Liabilities to be Demerged will be transferred to Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. also using the book values of these assets 
and liabilities on the date of the Merger. This means that also as part of the Demerger no fair value adjustments to assets and liabilities are recorded in the pro forma 
accounts.

After completion of the Demerger, the assets and liabilities of (the former) Delhaize transferred pursuant to the Demerger will be recorded in the books and accounts of 
Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. against the same value they had in the books and accounts of Delhaize as at the Merger. The shareholding in Delhaize Le Lion / De Leeuw 
B.V. will be recorded in the stand-alone books and accounts of the Combined Company at fair market value.

The unaudited pro forma balance sheet as at December 28, 2014 gives effect to the Merger and Demerger as if it had occurred on that date while the pro forma income 
statements for the financial year ended December 28, 2014 give effect to the Merger and Demerger as if it had occurred on December 30, 2013, being the beginning of the 
financial year ended December 28, 2014.

Actual results may differ materially from the assumptions made for the purposes of the unaudited pro forma financial information. The unaudited pro forma financial 
information is not necessarily indicative of the financial position or results of Ahold’s operations that would have been realized had the Merger occurred as of the dates 
indicated, nor is it meant to be indicative of any anticipated financial position or future results of operations that the Combined Company will experience going forward.

Note 1:
For purposes of these pro forma accounts, the investment of Ahold in Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. after Demerger has not been accounted for in the balance sheet of 
(ii) Pro Forma Ahold - excluding demerged Assets & Liabilities.

Note 2:
Under the terms of the indentures governing the Exempted Notes, the Exempted Notes can only be transferred to Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. from Ahold if holders of 
the Exempted Notes give their consent in accordance with the terms of such indentures. To achieve a comparable legal effect with respect to Delhaize Le Lion / De Leeuw 
B.V., the trustee representing the relevant noteholders, Ahold and Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. (at that time represented as a company being in the process of 
incorporation) will execute supplemental indentures prior to the Demerger pursuant to which Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. will become a co-issuer of the Exempted 
Notes and will become jointly and severally liable (as a primary obligor and not merely as a surety) for the due and punctual payment of the principal of and any premium 
and interest with respect to the Exempted Notes. Upon a default of Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. in respect of such obligations, the noteholders will have recourse 
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against both Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. and Ahold. Furthermore, pursuant to the supplemental indentures, Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. will make all payments of 
principal of and any premium and interest with respect to the Exempted Notes.

With respect to the Cross-Guarantee, already prior to the Demerger Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. (at that time represented as a company being in the process of 
incorporation) will become a party thereto with effect from the Demerger by entering into a joinder thereto.

Already prior to the Demerger Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. (at that time represented as a company being in the process of incorporation) and Ahold will enter into a 
recourse agreement pursuant to which Ahold and Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. agree that, effective from the Demerger, in their internal relationship Delhaize Le Lion / 
De Leeuw B.V. is responsible (draagplichtig) for making any payments under the Exempted Notes meaning that Ahold will have full recourse against Delhaize Le Lion / De 
Leeuw B.V. for any payments it will itself make under the Exempted Notes. Such recourse agreement will be effective as from the effective time of the Demerger. For the 
avoidance of doubt, the recourse Ahold has against Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. in relation to the Exempted Notes will be solely governed by the recourse agreement 
and the recourse agreement will provide full recourse in relation to any and all claims of any nature whatsoever Ahold incurs in connection with the Exempted Notes. 

Pursuant the legal consequences of these agreements, the Exempted Notes will, for accounting purposes, be accounted for in the books and records of Delhaize Le Lion / 
De Leeuw B.V. on the date of the Demerger and as such are included in the pro forma balance sheet and pro forma profit and loss account of Delhaize Le Lion / De Leeuw 
B.V., at the book value equal to the book value obtained in the Merger. 

Similarly, the Exempted Notes are not included in the pro forma balance sheet and pro forma profit and loss account of Ahold after the Demerger, but will be disclosed as 
guarantee.
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Bijlage D
Pro Forma Winst- en Verliesrekening, financieel jaareinde 28 december 2014 
(niet gecontroleerd door de accountant)

i) ii) iii)
EUR miljoen Historisch

Ahold

Delhaize 
(opnieuw 
ingedeeld)

Pro Forma Ahold - 
voorafgaand aan 

Splitsing

Pro Forma Ahold - 
exclusief aan Af te 

Splitsen 
Vermogensbestanddelen 

toerekenbare winst en 
verlies

Pro forma 
Delhaize Le Lion 
/ De Leeuw B.V.

Netto omzet       -      4.697         4.697            -             4.697 
Kostprijs van de omzet     -  (3.844)     (3.844)             -            (3.844)
Bruto winst       -                 853          853              -               853 

Totale bedrijfskosten           (2)        (943)             (945)                  (2)             (943)

Bedrijfsresultaat          (2)        (90)          (92)                     (2)     (90)

Netto-financiële lasten         (75)   (199)               (274)                     (75)         (199)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 
belastingen            (77)    (289)             (366)              (77)       (289)

Belastingen            23         93            116                        23               93 
Aandeel in winst van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen           647       285          932               647       285 
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten             593             89             682                         593          89 

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten    1 -                      1                 1                - 
Netto resultaat toe te rekenen aan houders van 
gewone aandelen                  594                   89                683                                      594                          89 

Netto resultaat aandeel derden                     -                                       -                            -             - 
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders 
van de vennootschap                  594                   89              683                        594        89 

Bijlage D
Balans per 28 december 2014
(niet gecontroleerd door de accountant)
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i) ii) iii)
EUR miljoen Historisch

Toelichting Ahold

Delhaize 
(opnieuw 
ingedeeld)

Pro Forma Ahold - 
voorafgaand aan 

Splitsing

Pro Forma Ahold - 
exclusief Af te 

Splitsen Vermogens-
bestanddelen

Pro forma 
Delhaize Le 

Lion / De 
Leeuw B.V. 

Activa
Goodwill                       -                  157                               157                                      -                 157 
Materiële vaste activa                       -                  613                               613                                      -                 613 
Vastgoedbeleggingen                       -                       -                    -                                        -                      - 
Immateriële activa             20                  137                               157                  20                 137 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen                       -                       -                                   -                                        -                      - 
Overige financiële vaste activa Toelichting 1              9,447              8,848                         18,295                             9,447             8,848 
Latente belastingvorderingen            45                  -                                 45                 45                     - 
Overige vaste activa                       -                    17                                 17                                      -                   17 
Totaal vaste activa              9,512              9,772                         19,284                             9,512             9,772 

Voor verkoop aangehouden activa                       -                       -                                   -                                        -                      - 
Voorraden                       -                  195                               195                                      -                 195 
Vorderingen       35                  448                               483                   35                 448 
Overige financiële vlottende activa                 131                  188                               319                                131                 188 
Belastingvorderingen                       -                      1         1                                      -                     1 
Overige vlottende activa                       -                    26                                 26                                      -                   26 
Liquide middelen                 199                    48                               247                                199                   48 
Totaal vlottende activa                 365                  906               1,271                                365                 906 

Totaal activa              9,877            10,678                         20,555                             9,877           10,678 
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Bijlage D
Balans per 28 december 2014 (niet gecontroleerd door de accountant) (vervolg)

i) ii) iii)
EUR miljoen Historisch

Toelichting Ahold

Delhaize 
(opnieuw 
ingedeedl)

Pro Forma Ahold - 
voorafgaand aan 

Splitsing

Pro Forma Ahold - 
exclusief Af te 

Splitsen Vermogens-
bestanddelen

Pro forma 
Delhaize Le 

Lion / De 
Leeuw B.V. 

Eigen Vermogen en Passiva
Eigen Vermogen toe te rekenen aan 
aandeelhouders van de vennootschap              4,844              5,447                         10,291                             4,844             5,447 

Langlopende schulden Toelichting 2                 871              3,202                       4,073                                871             3,202 
Overige langlopende financiële verplichtingen              1,058                    51                    1,109                             1,058                   51 
Voorzieningen voor pensioenen                       -                       -                                   -                                        -                      - 
Latente belastingen                       -                      8                           8                                      -                     8 
Voorzieningen       24                  100                  124                     24                 100 
Overige langlopende schulden                       -                      6              6                                      -                     6 
 Totale langlopende schulden              1,953              3,367          5,320                             1,953             3,367 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten                       -                  763                               763                                      -                 763 
Overige kortlopende financiële verplichtingen              3,031                  780        3,811                             3,031                 780 
Te betalen belasting                       -                      3             3                                      -                     3 
Voorzieningen                       -                    83                                 83                                      -                   83 
Overige kortlopende schulden     49                  235                       284                 49                 235 
Totaal kortlopende schulden              3,080              1,864            4,944                             3,080             1,864 

Totaal eigen vermogen en passiva              9,877            10,678                         20,555                             9,877           10,678 
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Bijlage D
Toelichting bij de niet door de accountant gecontroleerde pro forma financiële gegevens

Inleiding
Op 24 juni 2015 zijn Delhaize Group NV/SA (“Delhaize”) en Koninklijke Ahold N.V. (“Ahold”) een Fusieovereenkomst aangegaan. 

Ahold heeft het voornemen om zo snel als praktisch mogelijk na het van kracht worden van de Fusie de Splitsing te effectueren. 

Bij de Splitsing zullen alle activa, passiva en rechtsverhoudingen van Delhaize, die als gevolg van de Fusie op Ahold zullen zijn over gegaan, als gevolg van de Splitsing, onder 
algemene titel overgaan op Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V., een nog op te richten directe dochtervennootschap van Ahold, echter met uitzondering van de Uitgesloten 
Schuldinstrumenten (Exempted Notes) en de Cross-Guarantee welke door Ahold zullen worden behouden. 

De pro forma financiële gegevens zijn enkel opgesteld ten behoeve van de Splitsing zoals beschreven in het Splitsingsvoorstel.

De pro forma financiële gegevens omvatten:
Pro forma balansen per 28 december 2014 (niet gecontroleerd door de accountant) van: 
(i) Ahold inclusief de Af te Splitsen Vermogensbestanddelen, 
(i) Ahold exclusief de Af te Splitsen Vermogensbestanddelen; en 
(iii) Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. 

Pro forma winst- en verliesrekeningen per 28 december 2014 (niet gecontroleerd door de accountant) van:
(i) Ahold inclusief aan de Af te Splitsen Vermogensbestanddelen toerekenbare winsten en verliezen,
(i) Ahold exclusief aan de Af te Splitsen Vermogensbestanddelen toerekenbare winsten en verliezen; en
(iii) Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. 

Begrippen die in deze toelichting met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan in het Splitsingsvoorstel is toegekend, tenzij dergelijke begrippen 
uitdrukkelijk in deze toelichting zijn gedefinieerd. 

Grondslag voor het opstellen
De in dit stuk opgenomen pro forma financiële gegevens zijn afkomstig van (a) de door de accountant gecontroleerde enkelvoudige jaarrekening van Ahold per en over het 
financiële jaar dat eindigende op 28 december 2014, (b) de door de accountant gecontroleerde enkelvoudige jaarrekening van Delhaize per en over het financiële jaar dat 
eindigde op 31 december 2014 en zoals openbaar gemaakt in het Delhaize NV/SA Form 20-F Report 2014, Note 37 - Guarantor subsidiaries. 

Aangezien de pro forma financiële gegevens dienen te worden opgesteld op basis van dezelfde boekhoudkundige grondslagen, zijn de financiële gegevens van Delhaize 
gebruikt die zijn opgenomen in Note 37 van het Delhaize NV/SA Form 20-F Report 2014, en derhalve niet de gegevens zoals opgenomen in de wettelijke jaarrekening 2014 
van Delhaize NV/SA welke is opgesteld met inachtneming van de in België algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Belgian GAAP).
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De enkelvoudige jaarrekeningen van Ahold zijn opgesteld conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met artikel 362 lid 8 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek zijn de toegepaste waarderingsgrondslagen die zijn gehanteerd in de enkelvoudige financiële jaarrekeningen dezelfde als de grondslagen die 
worden toegepast in de geconsolideerde jaarrekeningen, zulks in overeenstemming met de door de Europese Unie (EU) goedgekeurde International Financial Reporting 
Standards (IFRSs). 

De historische financiële gegevens die zowel Ahold als Delhaize hebben gebruikt bij het opstellen van de pro forma gegevens worden overlegd conform de door de EU 
goedgekeurde IFRS. 

De Gecombineerde Vennootschap zal de activa en passiva die zij krachtens de Fusie zal verkrijgen  in haar boeken opnemen tegen de marktwaarde ten tijde van de Fusie. 
Bij het opstellen van deze pro forma balansen heeft geen step up naar marktwaarde plaatsgevonden, wat betekent dat de boekwaarden zijn gebruikt. 

Als gevolg van de Splitsing zullen de Af te Splitsen Vermogensbestanddelen overgaan op Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. waarbij eveneens de boekwaarden van deze 
activa en passiva op de datum van de Fusie zullen worden gebruikt. Dit betekent dat ook ten gevolge van de Splitsing geen aanpassingen naar marktwaarde hebben 
plaatsgevonden ten aanzien van de activa en passiva die zijn opgenomen in de pro forma balansen.

Na het van kracht worden van de Splitsing zullen de activa en passiva van (het voormalige) Delhaize die ingevolge de Splitsing zijn overgegaan, in de boeken van Delhaize Le 
Lion / De Leeuw B.V. worden opgenomen tegen dezelfde waarde als waarvoor deze waren opgenomen in de boeken van Delhaize op het moment van de Fusie. De 
deelneming in Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. zal in de enkelvoudige jaarrekening van de Gecombineerde Vennootschap tegen marktwaarde worden gewaardeerd.

De balans per 28 december 2014 (niet gecontroleerd door de accountant) geeft de Fusie en de Splitsing weer alsof deze reeds zouden hebben plaatsgevonden op die 
datum, terwijl in de pro forma winst- en verliesrekeningen voor het financiële jaar eindigend op 28 december 2014 de Fusie en de Splitsing worden weergegeven alsof deze 
zich reeds zouden hebben voorgedaan op 30 december 2013, zijnde de eerste dag van het financiële jaar dat eindigde op 28 december 2014.

De werkelijke resultaten kunnen substantieel verschillen van de ten behoeve van de pro forma financiële gegevens gedane aannames. De pro forma financiële gegevens zijn 
niet noodzakelijkerwijs indicatief voor de financiële positie of het resultaat van de bedrijfsvoering van Ahold die zou zijn gerealiseerd indien de Fusie zich had voorgedaan 
vanaf de aangegeven data, noch is deze informatie bedoeld indicatief te zijn voor enige verwachte financiële positie of toekomstige resultaten die de Gecombineerde 
Vennootschap in de toekomst zal realiseren.

Toelichting 1
De investering van Ahold in Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. na de Splitsing is niet opgenomen in de balans genoemd onder (ii) Pro Forma Ahold - exclusief Af te Splitsen 
Vermogensbestanddelen.

Toelichting 2
Ingevolge de bepalingen van de schuldbrieven (indentures), die aan de Uitgesloten Schuldinstrumenten ten grondslag liggen, kunnen de Uitgesloten Schuldinstrumenten 
enkel van Ahold op Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. overgaan als de houders van de Uitgesloten Schuldinstrumenten hiermee instemmen overeenkomstig de voorwaarden 
van deze schuldbrieven. Om ten aanzien van Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. een met overgang vergelijkbaar juridisch effect te bereiken, zullen de trustee die de relevante 
obligatiehouders vertegenwoordigt, Ahold en Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. (op dat moment vertegenwoordigd als een vennootschap in oprichting) voorafgaand aan de 



Part 2/ deel 2

Splitsing aanvullende schuldbrieven (supplemental indentures) aangaan op grond waarvan Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. mede-emittent van de Uitgesloten 
Schuldinstrumenten wordt en hoofdelijk aansprakelijk wordt (als een hoofdschuldenaar en niet enkel als borg) voor zowel de tijdige aflossing van de hoofdsom van de 
Uitgesloten Schuldinstrumenten als de tijdige betaling van de daarover verschuldigde premies en rentes. In geval van verzuim door Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. met 
betrekking tot deze betalingsverplichtingen kunnen de obligatiehouders zich daarom verhalen op zowel Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. als Ahold. Daarnaast voorzien deze 
aanvullende schuldbrieven er in dat zowel alle aflossingen op de hoofdsom van de Uitgesloten Schuldinstrumenten als de betaling van premies en rente zullen worden 
verricht door Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V.

Reeds voorafgaand aan de Splitsing zal Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. (op dat moment vertegenwoordigd als een vennootschap in oprichting) een 
toetredingsovereenkomst aangaan zodat zij met het van kracht worden van de Splitsing partij wordt bij de Cross-Guarantee.

Reeds voorafgaand aan de Splitsing zullen Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. (op dat moment vertegenwoordigd als een vennootschap in oprichting) en Ahold een 
regresovereenkomst (recourse agreement) aangaan waarin Ahold en Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. overeenkomen dat, met het van kracht worden van de Splitsing, in 
hun onderlinge verhouding Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. draagplichtig is met betrekking tot alle betalingen ingevolge de Uitgesloten Schuldinstrumenten, zodat Ahold 
alle betalingen die zij uit hoofde van de Uitgesloten Schuldinstrumenten mocht verrichten volledig zal kunnen verhalen op Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. Deze 
regresovereenkomst treedt in werking per het moment van het van kracht worden van de Splitsing. Ter verduidelijking wordt hierbij nog opgemerkt dat de verhaalsrechten 
die Ahold heeft jegens Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. met betrekking tot de Uitgesloten Schuldinstrumenten uitsluitend worden beheerst door de regresovereenkomst 
en dat uit hoofde van de regresovereenkomst volledig verhaal mogelijk is voor iedere vordering, in welke vorm of met welke aanduiding dan ook, op Ahold in verband met 
de Uitgesloten Schuldinstrumenten.

De Uitgesloten Schuldinstrumenten zullen in de boeken van Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. worden opgenomen op de datum van de Splitsing en zijn dientengevolge 
opgenomen in de pro forma balans en de pro forma winst- en verliesrekening van Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. tegen de boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde 
verkregen bij de Fusie. 

Om deze reden worden de Uitgesloten Schuldinstrumenten niet opgenomen in de pro forma balans en de pro forma winst- en verliesrekening van Ahold na de Splitsing, 
maar worden deze opgenomen als garantie.


