
 
 

 

RESULTAAT EN HEROPENING VAN HET VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN (HET “BOD”)  
EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN VEREENVOUDIGD OPENBAAR UITKOOPBOD 

door  

SIHOLD NV 
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, België, en met ondernemingsnummer 0458.793.469 (RPR Gent, 

afdeling Brugge) (de Bieder) 

op alle aandelen die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder of met de Bieder verbonden personen en uitgegeven door 

 
een genoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, België, en met ondernemingsnummer 0441.642.780 

(RPR Gent, afdeling Brugge) (de Doelvennootschap) 

SIHOLD verwerft 96,08% van Sioen Industries en heropent het Bod van 8 tot en met 27 april 2021.  

Resultaten van het Bod  Tot nu toe werden er in totaal 5.910.048 aandelen aangeboden in het Bod. Dit vertegenwoordigt 88,39% van het aantal aandelen waarop het 
Bod betrekking heeft.  

Als gevolg daarvan zal Sihold, samen met Sioen Industries, 19.003.937 aandelen in Sioen Industries bezitten. Dit vertegenwoordigt 96,08% 
van alle uitstaande aandelen en 97,50% van de stemrechten verbonden aan aandelen (rekening houdend met het dubbel stemrecht van sommige 
aandelen). 

Vrijwillige heropening van 
het Bod 

 Het Bod wordt heropend vanaf 8 april 2021 tot en met 27 april 2021, 16 uur.  

De resultaten van de heropening zullen rond 4 mei worden bekendgemaakt. De betaling van de biedprijs zal uiterlijk op 6 mei 2021 
plaatsvinden. 

Aanvaarding van het 
Overnamebod 

 Aandeelhouders die aandelen bezitten in gedematerialiseerde vorm (boeking op een rekening) kunnen het Bod aanvaarden en hun aandelen 
overdragen aan de Bieder door het Aanvaardingsformulier dat aangehecht is aan het Prospectus, in te vullen, te ondertekenen en in te dienen 
of hun aanvaarding op een andere manier te laten registreren, en dit uiterlijk op 27 april 2021 om 16u00 CET.  
Aanvaardingsformulieren met betrekking tot de gedematerialiseerde aandelen kunnen ingediend worden rechtstreeks bij de loketten van KBC 
Bank en CBC Banque, bij de centraliserende loketinstelling KBC Securities of onrechtstreeks via een financiële tussenpersoon (in welk geval 
aandeelhouders aangeraden worden om zich te informeren over de eventuele kosten die door die instellingen kunnen worden aangerekend). 

Aandeelhouders die aandelen op naam bezitten dienen een afzonderlijk Aanvaardingsformulier in te vullen dat hen per brief door de 
Doelvennootschap werd bezorgd. Aandeelhouders die aandelen op naam bezitten kunnen hun aanvaarding van het Bod enkel geldig laten 
registreren op de maatschappelijke zetel van de Doelvennootschap of door aanmelding bij de Doelvennootschap per e-mail gericht aan 
Robrecht Maesen (Robrecht.Maesen@sioen.com), en dit uiterlijk op 27 april 2021 om 16u00 CET, overeenkomstig de in de voormelde brief 
gegeven instructies. 

Prospectus  Het Prospectus met het Supplement is kosteloos beschikbaar via de loketten van KBC Bank en CBC Banque of via het telefoonnummer: +32 
(0)78 152 153. Tevens is er een elektronische versie van deze documenten beschikbaar op het internet op de volgende website: 
www.kbc.be/sioen en op de website van de Doelvennootschap: https://investors.sioen.com/nl. 
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