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DIT IS EEN NIET-BINDENDE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE GSW 
OVERDRACHTSGARANTIE MET BETREKKING TOT DE OVERGEDRAGEN EFFECTEN DIE 
IN NEDERLAND, BELGIË EN/OF FRANKRIJK WORDEN AANGEBODEN EN WORDT 
SLECHTS VOOR PRAKTISCHE DOELEINDEN VERSTREKT. DE GSW 
OVERDRACHTSGARANTIE IS OPGESTELD IN DE DUITSE EN ENGELSE TAAL. SLECHTS 
DE DUITSTALIGE VERSIE VAN DE OVERDRACHTSGARANTIE IS BINDEND EN 
DOORSLAGGEVEND. 

GSW Overdrachtsgarantie met betrekking tot de Overgedragen Effecten, die in Nederland, 

België en/of Frankrijk worden aangeboden

DEZE GARANTIE is opgesteld op 22 oktober 2021 door Goldman, Sachs & Co. Wertpapier 

GmbH, een naar Duits recht opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (''GSW'' of 

de ''Garant''). 

OVERWEGENDE DAT 

(A) Op 1 oktober 2021 is GSW met Goldman Sachs Bank Europe SE ("GSBE" of de "Nieuwe 

Uitgevende Instelling") en Goldman Sachs International ("GSI") overeengekomen om 

uitstaande en door GSW uitgegeven effecten over te dragen aan GSBE, door middel van 

de vervangingsbepaling opgenomen in de voorwaarden van de relevante 

effectenprospectussen. 

(B) Op de datum van deze Overdrachtsgarantie hebben GSW, GSBE en GSI een bericht van 

overdracht gepubliceerd, waardoor de overdracht van de in de Bijlage bij dat bericht 

opgenomen effecten die in Nederland, België en/of Frankrijk worden aangeboden (de 

''Overgedragen Effecten'') zal plaatsvinden op de datum 

(C) Vanaf de Ingangsdatum neemt GSBE als Nieuwe Uitgevende Instelling van GSW als 

uitgevende instelling alle verplichtingen met betrekking tot de Overgedragen Effecten, 

onder of in verband met de Overgedragen Effecten, over. 

(D) Een van de voorwaarden voor de vervanging van GSW als de uitgevende instelling is dat 

alle verplichtingen van de Nieuwe Uitgevende Instelling onder de Overgedragen Effecten 

ten behoeve van de Effectenhouders onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden 

gegarandeerd door GSW en dat de tekst van die garantie in overeenstemming met de 

voorwaarden wordt gepubliceerd. 

DE GARANT komt hierbij vanaf de Ingangsdatum het volgende overeen met effectenhouders die 

effectenhouders zijn op de Ingangsdatum (elk een ''Effectenhouder''): 

1. De Garant verstrekt hierbij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie voor alle 

verplichtingen van de Nieuwe Uitgevende Instelling ten behoeve van de Effectenhouders, 

in overeenstemming met de vervangingsbepaling opgenomen in de voorwaarden van de 

relevante effectenprospectussen.    

2. Deze Garantie is een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, ongedekte en niet-

achtergestelde verplichting van de Garant, van gelijke rang (pari passu) als alle andere 

ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Garant die van tijd tot tijd bestaan, 

behoudens verplichtingen met voorrang volgend uit wettelijke verplichtingen. 

3. De verplichtingen van de Garant volgend uit deze Garantie (i) zijn zelfstandig en 

onafhankelijk van de verplichtingen van de Nieuwe Uitgevende Instelling onder de 

Overgedragen Effecten, (ii) bestaan onafhankelijk van de rechtsgeldigheid, geldigheid, 

gebondenheid of afdwingbaarheid van de Overgedragen Effecten en (iii) worden niet 

beïnvloed door gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden van feitelijke of juridische 

aard behalve ten aanzien van de volledige, definitieve en onherroepelijke naleving van alle 

betalingsverplichtingen zoals overeengekomen onder de Overgedragen Effecten.    
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4. Deze Garantie en alle hierin vervatte bepalingen vormen een overeenkomst ten behoeve 

van de Effectenhouders als derden-begunstigden (begünstigte Dritte) overeenkomstig 

artikel 328 lid 1 BGB. Zij vestigt het recht dat elke Effectenhouder rechtstreekse nakoming 

van de Garant van de hierin overeengekomen verplichtingen kan eisen en dat dergelijke 

verplichtingen rechtstreeks bij de Garant afdwingbaar zijn.  

In geval van niet-nakoming van betalingen onder de Overgedragen Effecten door de 

Nieuwe Uitgevende Instelling, zal een Effectenhouder, om zijn Garantie af te kunnen 

dwingen, rechtstreeks een vordering kunnen instellen tegen de Garant, zonder dat 

daarvoor een eerdere procedure tegen de Nieuwe Uitgevende Instelling dient te zijn 

ingesteld. 

5. Bij iedere cessie of overdracht van rechten en verplichtingen van de Nieuwe Uitgevende 

Instelling overeenkomstig de voorwaarden van de Overgedragen Effecten aan een 

samenwerkingsverband, vennootschap of andere organisatie in welke vorm dan ook en 

niet identiek aan de Garant (de ''Vervanger'') en die de verplichtingen van een dergelijke 

Uitgevende Instelling onder de Overgedragen Effecten contractueel, van rechtswege of 

anderszins overneemt, zal deze Garantie volledig van kracht blijven en zal daarna worden 

uitgelegd alsof elke verwijzing hierin naar de Nieuwe Uitgevende Instelling een verwijzing 

was naar de Vervanger. 

6. De Garant mag haar rechten en verplichtingen hetzij in het geheel of gedeeltelijk onder 

deze Garantie niet overdragen door cessie of anderszins, behalve voor (i) een overdracht 

door cessie of anderszins van alle rechten en verplichtingen van de Garant onder deze 

Garantie aan een andere entiteit, in welke vorm dan ook, die opvolger is van alle of vrijwel 

alle activa en activiteiten van de Garant en die dergelijke verplichtingen op zich neemt door 

een overeenkomst, van rechtswege of anderszins; (ii) een overdracht van deze Garantie of 

enig belang of verplichting van de Garant in of onder deze Garantie aan een andere entiteit 

als verkrijger als onderdeel van een afwikkeling, herstructurering of reorganisatie van de 

Garant bij of volgend op het onder curatele stellen van de Garant, insolventie, liquidatie, 

afwikkeling, of soortgelijke procedure. Bij een dergelijke overdracht door cessie of 

anderszins en aanvaarding van verplichtingen of overdracht van de Garantie, zal de Garant 

ontheven zijn van en volledig bevrijd van alle verplichtingen onder deze Overeenkomst. 

7. De hierin gebruikte maar niet gedefinieerde termen zullen de betekenis hebben die daaraan 

gegeven wordt in de voorwaarden van de Overgedragen Effecten.  

8. Deze Garantie wordt beheerst door Duits recht en dient daarmee in overeenstemming te 

worden uitgelegd. De plaats van voldoening (Erfüllungsort) en niet-exclusieve bevoegdheid 

(nicht ausschließlicher Gerichtsstand) is Frankfurt am Main. 

9. Deze Garantie is opgesteld in de Duitse taal en gaat vergezeld van een vertaling in de 

Engelse taal. Slechts de Duitse tekst is bindend en doorslaggevend. 
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