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RESULTATEN VAN HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EN LANCERING VAN EEN VEREENVOUDIGD UITKOOPBOD DOOR 

 
Natixis Belgique Investissements NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de “Bieder”) 

OP ALLE AANDELEN EN WARRANTS DIE NOG NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE BIEDER UITGEGEVEN DOOR  

 
Dalenys NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de “Doelvennootschap”).  

Resultaten van het bod De initiële aanvaardingsperiode van het verplicht openbaar overnamebod uitgebracht op 11 december 2017 door de Bieder op 8.620.827 aandelen die 45,71% van het kapitaal en 38,67 % van de stemrechten van de Doelvennootschap vertegenwoordigen en op 5.000 warrants (het “Bod”), nam einde op 22 januari 2018. Volgend op de initiële aanvaardingsperiode, bezitten de Bieder en de met hem verbonden personen 18.401.437 aandelen en 3.432.944 winstbewijzen die 97,6 % van het kapitaal en 97,97 % van de stemrechten van de Doelvennootschap vertegenwoordigen. De betaling van de prijs voor de overgedragen aandelen zal plaatsvinden op 5 februari 2018. 
Vereenvoudigd uitkoopbod Aangezien de Bieder en de met de Bieder verbonden personen minstens 95% van de aandelen en effecten met stemrecht van de Doelvennootschap bezitten volgend op de initiële aanvaardingsperiode, heeft de Bieder beslist om een vereenvoudigd uitkoopbod te lanceren (overeenkomstig artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen van 27 april 2007) (de “Squeeze-out”), teneinde de aandelen en warrants van de Doelvennootschap die nog niet door de Bieder zijn overgenomen over te nemen, aan dezelfde voorwaarden als het Bod. Bijgevolg zullen alle aandelen en warrants die niet zijn aangeboden aan het einde van de Squeeze-out worden geacht van rechtswege te zijn overgegaan op de Bieder. Daarenboven zullen de aandelen van de Doelvennootschap aan het einde van de Squeeze-out automatisch geschrapt worden van Euronext Brussel en Parijs. 
Biedprijs 9 EUR per aandeel en 1,43 EUR per warrant 



Nieuwe aanvaardingsperiode Van 5 februari 2018 tot 23 februari 2018. 

Bekendmaking van de resultaten  2 maart 2018 

Betaling 9 maart 2018 
Voorwaarden Het Bod is onvoorwaardelijk. 
Prospectus, aanvaardingsformulier en memorie van antwoord  

Het prospectus (waaraan de memorie van antwoord en het aanvaardingsformulier zijn aangehecht), kan kosteloos worden verkregen op de kantoren van KBC Bank NV en CBC Banque SA, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 15 21 53 (Nederlands en Engels), bij CBC Banque SA op het nummer +32 (0)800 92 020 (Frans en Engels) bij Bolero op het nummer +32 32 83 29 81 (Frans, Nederlands en Engels). De elektronische versies van het prospectus en van het aanvaardingsformulier zijn eveneens beschikbaar op: www.kbcsecurities.com/services/corporate_finance/Prospectus.aspx (Frans, Nederlands en Engels), www.kbc.be (Frans, Nederlands en Engels), www.cbc.be (Frans), www.bolero.be (Frans en Nederlands), www.natixis.com en www.dalenys.com. 
Indienen van de aanvaardingsformulieren en kosten  

De effectenhouders kunnen het Bod aanvaarden en hun effecten verkopen door het aanvaardingsformulier naar behoren in te vullen, te ondertekenen en in te dienen, uiterlijk op de laatste dag van de Squeeze-out, te weten op 23 februari 2018 om 16:00 u. Het naar behoren ingevuld en ondertekend aanvaardingsformulier mag gratis en rechtstreeks worden ingediend bij KBC Bank NV en CBC Banque SA. De effectenhouders kunnen er ook voor kiezen om hun aanvaarding rechtstreeks of onrechtstreeks via een ander financieel tussenpersoon te laten registreren. In dat geval wordt hen aangeraden zich te laten inlichten over de kosten en tarieven die deze instellingen aanrekenen en die zij zelf zullen moeten dragen. Bovendien verbindt de Bieder zich ertoe om een onvoorwaardelijk aankooporder te plaatsen en te handhaven op de aandelen op Euronext Brussels en Euronext Paris aan de prijs van 9 EUR gedurende de ganse Squeeze-out.  
Taks op de beursverrichtingen De Bieder zal de taks op de beursverrichtingen voor haar rekening nemen.  

Loketinstelling 
 

 


