
Definitief dividend van de overeenkomstig art. 19,3° bis en art. 19,4 Hyp.W. in het bevoorrecht passief
aangenomen schuldvordering van de ex-werknemers

Nat. Nr : ……….. - NAAM - Sabena stamnummer : 00000

Mijnheer,
Mevrouw,

In uw hoedanigheid van voormalige werknemer van SABENA ontving u van de curatele reeds twee bedragen ten titel van
voorschot op dividend op de afrekening van uw schuldvordering bevoorrecht in de rang van art. 19,3° bis Hypotheekwet
uit hoofde van achterstallige lonen en opzeggingsvergoeding, waarbij rekening is gehouden met de eventuele netto
voorschotten, door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen uitbetaald op de in het bevoorrecht passief aangenomen
bedragen.

De afrekening van deze reeds door u ontvangen bedragen gaat voor de goede orde nogmaals hierna :

I. Berekening van de aangenomen schuldvordering  (deel A en B) :

Totaal netto achterstallen (deel A) x,xx € x BEF

Nettobedrag van de opzeggingsvergoeding (deel B)    x,xx €    x BEF

Nettobedrag in de rang van art. 19,3° bis Hyp.W. = x,xx € = x BEF

II. Nettobedragen aan u betaald door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) :

 (In de rang art. 19,3° bis Hyp.W.) -   x,xx € -   x BEF

III. Bedragen betaald door de RVA (*) : -   x,xx  € -   x BEF

IV. Saldo netto aangenomen schuldvordering in de rang van art. 19,3° bis Hyp.W. :

1. Eerste voorschot ( 80 % ) betaald  op Rek.Nr xxx-xxxxxxx-xx x,xx € x BEF

2. Tweede voorschot (20 %) betaald  op Rek.Nr xxx-xxxxxxx-xx  x,xx € x BEF

Door de betaling van deze twee bedragen werd uw aangenomen bevoorrechte schuldvordering in de rang van art. 19,3° bis

Hypotheekwet integraal voldaan.

Thans wordt in de loop van deze maand overgegaan tot betaling van het achterstallig vakantiegeld, bevoorrecht in de rang

van art. 19,4 Hypotheekwet.
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De afrekening van dit vakantiegeld gaat hierna :

I. Berekening van de aangenomen schuldvordering  (deel C) :

Nettobedrag in de rang van art. 19,4 Hyp.W. = x,xx € = x BEF

II. Nettobedrag aan u betaald door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) :

 (In de rang van art. 19,4 Hyp.W.) - x,xx € -x BEF

III. Saldo netto aangenomen schuldvordering in de rang van art. 19,4 Hyp.W. :

Netto dividend x,xx € x BEF

Overschrijving dividend (100 %) in de rang van art. 19,4 Hyp.W.

op Rek.Nr xxx-xxxxxxx-xx x,xx € x BEF

Door deze betaling zal het bevoorrecht gedeelte van uw aangenomen schuldvordering integraal voldaan zijn.

Meer uitgebreide informatie over de werkzaamheden van het faillissement kan u steeds vinden op onze website

www.sabena.com .

Met achting,

Het college van curatoren

(*)Werkloosheidsuitkeringen met betrekking tot de opzeggingsperiode.


