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GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN SIHOLD NV EN SIOEN INDUSTRIES NV

PERSBERICHT – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS  - ARDOOIE, 12 FEBRUARI 2021
DIT PERSBERICHT MAAKT EEN KENNISGEVING UIT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 8 §1 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007  
OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN (BELGISCH OVERNAMEBESLUIT) IN HOOFDE VAN SIHOLD NV.

IN HET KADER VAN HAAR VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK 
OPENBAAR OVERNAMEBOD OP SIOEN INDUSTRIES, KONDIGT 
SIHOLD HAAR INTENTIE AAN OM DE BIEDPRIJS TE VERHOGEN 
NAAR 27,0 EUR PER AANDEEL EN DE AANVAARDINGSPERIODE 
TE VERLENGEN 
• In navolging van haar interacties met de aandeelhouders van 

Sioen Industries NV over de voorbije weken, heeft Sihold NV 
de intentie om de biedprijs te verhogen van  
23,0 EUR per Aandeel naar 27,0 EUR per Aandeel in het kader 
van haar openbaar overnamebod op Sioen Industries NV.  

• Gelet op de voormelde verhoging van de biedprijs, zal de 
aanvaardingsperiode (die normaal ging eindigen op  
18 februari 2021) worden verlengd met minstens  
[zes] werkdagen. 

• Overeenkomstig artikel 17 van de Belgische Wet op de 
openbare overnamebiedingen van 1 april 2007, zal er 
een aanvulling op het prospectus worden gepubliceerd. 
Deze aanvulling zal, zoals het prospectus met 
aanvaardingsformulieren, eveneens beschikbaar worden 
gemaakt op de volgende websites: www.kbc.be/sioen en 
https://investors.sioen.com/nl en zal kosteloos kunnen 
worden verkregen aan de loketten van KBC en telefonisch 
bij KBC op het nummer +32 (0)78 152 153.  

Quote Michèle Sioen, vertegenwoordiger van bieder Sihold:  “De afgelopen weken heb ik de kans gekregen om ons bod 
op de beursgenoteerde aandelen van Sioen persoonlijk toe te kunnen lichten - zowel aan institutionele en individuele 
aandeelhouders. Tijdens die gesprekken hebben we eens te meer gemerkt dat Sioen beschikt over bijzonder betrokken en ook 
loyale aandeelhouders. Om heel uiteenlopende redenen stonden die vaak kritisch tegenover het aanvankelijke bod. Om aan die 
verzuchtingen tegemoet te komen, hebben we als familie dan ook besloten om het bod op de aandelen Sioen te verhogen.  
Op die manier krijgen aandeelhouders een betere prijs voor hun aandelen én kunnen we tegelijk het bod tot een succesvol  
einde brengen.” 

Disclaimer

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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