
DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR OF 
VANUIT ENIG RECHTSGEBIED WAAR HET EEN OVERTREDING VAN DE RELEVANTE WETTEN VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU VORMEN.

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN SIHOLD NV EN SIOEN INDUSTRIES NV

PERSBERICHT - ARDOOIE, 28 JANUARI 2021

SIHOLD LANCEERT EEN VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK 
OPENBAAR OVERNAMEBOD OP SIOEN INDUSTRIES TEGEN EUR 
23 PER AANDEEL MET HET OOG OP EEN DELISTING
• Sioen Industries NV en haar controlerende aandeelhouder 

Sihold NV kondigen aan dat het vrijwillig en voorwaardelijk 
openbaar overnamebod van 23 EUR in contanten per 
aandeel door Sihold op alle aandelen die door Sioen 
Industries zijn uitgegeven en nog niet in het bezit zijn van 
Sihold of Sioen Industries van start gaat.

• De aanvaardingsperiode loopt van vandaag 28 januari 
2021 tot 18 februari 2021. De resultaten van de initiële 
aanvaardingsperiode zullen worden bekendgemaakt op of 
rond 25 februari 2021. De biedprijs wordt betaalbaar gesteld 
op 26 februari 2021.

• Het prospectus (met inbegrip van het memorie van 
antwoord, het verslag van de onafhankelijke expert  
en het aanvaardingsformulier) is beschikbaar op  
de volgende websites: www.kbc.be/sioen en  
https://investors.sioen.com/nl en kan kosteloos verkregen 
worden aan de loketten van KBC en telefonisch bij KBC op 
het nummer +32 (0)78 152 153. Het prospectus is uitsluitend 
opgesteld in het Nederlands. Een Franse en Engelse 
vertaling van de samenvatting van het prospectus  
is beschikbaar op bovenvermelde websites.

Michele Sioen, CEO van  Sioen Industries: “Sioen is toe aan een volgende stap in haar levensloop. De beurs lijkt ons daartoe niet 
langer het juiste platform voor Sioen als middelgrote, industriële onderneming met een uitgesproken technisch profiel.  
In de nabije toekomst heeft Sioen noch de intentie noch de behoefte om spaargeld uit de publieke markten aan te trekken  
om haar investeringen te financieren. De markten waarop Sioen actief is, zijn gespecialiseerde technische markten.  
De ontwikkeling en productie van nieuwe producten en de evolutie van bestaande producten vereisen voortdurende investeringen 
waarvan de rendementen onzeker zijn en zich wellicht over een langere termijn zullen realiseren. Dit vereist een toegewijd 
aandeelhouderschap met een lange termijnvisie dat kan instemmen met een omvangrijk investeringsprogramma.  
Volgens ons is dit niet verenigbaar met de korte termijn groeivereisten van de financiële markten.” 

Sihold is voornemens om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen indien de voorwaarden daarvoor vervuld zijn, 
m.n. (i) na afloop van het bod, het bezit door Sihold, samen met Sioen Industries, van 95% of meer van de aandelen van Sioen 
Industries en (ii) het verwerven door Sihold, in het kader van het bod, van minstens 90% van de aandelen waarop het bod slaat.  

Sihold bezit momenteel 12.907.047 of 65,25% van de uitgegeven aandelen van Sioen Industries. Dit overnamebod is afhankelijk 
van het vervullen van bepaalde gangbare voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de bieder ten gevolge van dit bod 
minstens 95% van alle aandelen van Sioen Industries in handen heeft en dat onder meer de BEL20-beursindex niet daalt onder 
3.253,46 punten. Sihold houdt zich het recht voor om te verzaken aan de voorwaarden  

Disclaimer

Deze aankondiging vormt geen vrijwillig openbaar overnamebod, een aanbod of een uitnodiging voor een aanbod om effecten te kopen, te verkopen of erop in te 
schrijven. Het bod wordt enkel uitgebracht in overeenstemming met en door middel van een prospectus goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig de Belgische 
wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, publicatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in of 
naar, direct of indirect, enig rechtsgebied waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een 
inbreuk vormen op de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden.

Voor bijkomende inlichtingen/financiële informatie/investor relations 
Geert Asselman, CFO 
Sioen Industries NV,  Fabriekstraat  23, 8850 Ardooie,  Tel. 051/74.09.00 
E-mail: corporate@sioen.com Website: www.sioen.com
De financiële dienst wordt verzorgd door volgende bankinstellingen: KBC Bank, BNP Paribas Fortis Bank, ING Bank, Belfius Bank en Bank Degroof Petercam.
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