
BEKENDMAKING VAN EEN VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR 
OVERNAMEBOD IN CONTANTEN (HET “BOD”) EVENTUEEL GEVOLGD DOOR 

EEN VEREENVOUDIGD OPENBAAR UITKOOPBOD (DE “SQUEEZE-OUT”)

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

SIOEN INDUSTRIES NV
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)

| Initiële Aanvaardingsperiode
De Initiële Aanvaardingsperiode van 
het Bod loopt van 28 januari 2021 
tot en met 18 februari 2021 om 16:00 
CET. De resultaten van de Initiële 
Aanvaardingsperiode zullen worden 
bekendgemaakt op 25 februari 2021.

| Biedprijs
De Biedprijs bedraagt 23,0 EUR in 
contanten per aandeel.

| Voorwaarden
Het Bod is onderworpen aan de vol-
gende voorwaarden:

a. ten gevolge van het Bod, zal de 
Bieder, samen met de met hem 
verbonden personen, gezamenlijk 
ten minste 95% van de aandelen 
in de Doelvennootschap in bezit 
hebben; en

b. gedurende de periode vooraf-
gaand aan de datum waarop 
de resultaten van de Initiële 
Aanvaardingsperiode worden 
aangekondigd, doet er zich geen 
terugval voor van de slotkoers 
van BEL-20 index van meer dan 
10% in vergelijking met de slot-
koers van de Bel-20 index op de 
dag voorafgaand aan de datum 
van aankondiging van het Bod 
overeenkomstig artikel 5 van het 
Belgisch Koninklijk Besluit op de 
openbare overnamebiedingen van 
27 april 2007 (het Overnamebe-
sluit) (d.w.z. 3.614,96 punten). In-
dien de Bieder niet beslist om het 
Bod in te trekken op een ogenblik 
waarop de slotkoers minder dan 
3.253,46 punten bedraagt en deze 
slotkoers vervolgens terug boven 
dit niveau uitstijgt, zal de Bieder 
zich nadien niet meer kunnen 
beroepen op deze eerdere en tijde-
lijke daling van de Bel-20 index. 
De eventuele beslissing van de 
Bieder om het Bod te handhaven 
tijdens een periode waar de slot-
koers van de Bel-20 index tijde-
lijk gedaald is onder de 3.253,46 
punten, doet geen afbreuk aan het 
recht van de Bieder om alsnog de 
voorwaarde in te roepen en het 
Bod in te trekken, indien de slot-
koers van de Bel-20 index, na een 
heropleving, vervolgens opnieuw 
onder 3.253,46 punten zou dalen.

De Bieder houdt zich het recht voor te 
verzaken aan de hierboven vermelde 
voorwaarden. 

| Prospectus
Het Prospectus, met inbegrip van het 
Memorie van Antwoord voorbereid 
door de raad van bestuur van de 
Doelvennootschap, het verslag van 

de onafhankelijke expert en het 
Aanvaardingsformulier met be-
trekking tot het Bod, zijn koste-
loos beschikbaar in de loketten 
van KBC Bank en CBC Banque 
of via het volgende telefoonnummer: 
+32 (0)78 152 153. Tevens is er een 
elektronische versie van deze docu-
menten beschikbaar op het internet 
op de volgende website: www.kbc.be/
sioen en op de website van de Doel-
vennootschap: https://investors.sioen.
com/nl. Het Prospectus, met inbegrip 
van het Memorie van Antwoord en het 
verslag van de onafhankelijke expert, 
is uitsluitend opgesteld in het Neder-
lands. De Bieder heeft een Franse en 
Engelse vertaling van de samenvat-
ting van het Prospectus voorbereid.

| Aanvaarding van het 
 Overnamebod 
Aandeelhouders die aandelen bezitten 
in gedematerialiseerde vorm (boeking 
op een rekening) kunnen het Bod 
aanvaarden en hun aandelen over-
dragen aan de Bieder door het Aan-
vaardingsformulier dat aangehecht 
is aan het Prospectus, in te vullen, te 
ondertekenen en in te dienen of op 
een andere manier te laten registreren, 
en dit ten laatste op de laatste dag van 
de Initiële Aanvaardingsperiode, of, 
desgevallend, van de daaropvolgende 
Aanvaardingsperiode van iedere 
heropening van het Bod voor 16u00 
CET. Aanvaardingsformulieren met 
betrekking tot de gedematerialiseer-
de aandelen kunnen ingediend wor-
den rechtstreeks bij de loketten van 
KBC Bank en CBC Banque, bij de 
centraliserende loketinstelling KBC 
Securities of onrechtstreeks via een fi -
nanciële tussenpersoon (in welk geval 
aandeelhouders aangeraden worden 
om zich te informeren over de even-
tuele 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 Doelven-
nootschap zal worden bezorgd. Aan-
deelhouders die aandelen op naam 
bezitten kunnen hun aanvaarding van 
het Bod enkel geldig laten registreren 
op de maatschappelijke zetel van de 
Doelvennootschap of door aanmel-
ding bij de Doelvennootschap per 
e-mail gericht aan Robrecht Maesen 
(Robrecht.Maesen@sioen.com), en 
dit ten laatste op de laatste dag van 
de Initiële Aanvaardingsperiode, of, 
desgevallend, van de daaropvolgende 
Aanvaardingsperiode van iedere her-
opening van het Bod voor 16u00 CET. 

overeenkomstig de in de voormelde 
brief gegeven instructies.

Overeenkomstig artikel 25, 1° van 
het Overnamebesluit kunnen aan-
deelhouders, die in het kader van het 
Bod hebben aanvaard, steeds hun 
aanvaarding intrekken tijdens de be-
treffende aanvaardingsperiode over-
eenkomstig de procedure beschreven 
in het Prospectus.

| Loketinstelling
KBC Securities zal in het kader van het 
Bod de aanvaardingen centraliseren in 
samenwerking met de loketinstellingen 
KBC Bank en CBC Banque.

| Betaling
De betaling van de Biedprijs zal uiterlijk 
op de tiende (10de) Werkdag na de 
bekendmaking van de resultaten 
van de Initiële Aanvaardingsperiode 
plaatsvinden. De Bieder is voorne-
mens om de Biedprijs op 26 februari 
2021 te betalen. In geval van een her-
opening van het Bod zal de Biedprijs 
voor de Aandelen die in het kader van 
een dergelijke heropening worden aan-
geboden, betaald worden ten laatste op 
de vijfde (5de) Werkdag volgend op de 
bekendmaking van de resultaten van 
de betreffende Aanvaardingsperiode 
voor de heropening van het Bod.

| Belastingen
De Bieder zal de taks op de beursver-
richtingen dragen voor zover die taks 
verschuldigd is door de aandeelhou-
ders die hun aandelen in de context 
van het Bod overdragen aan de Bieder. 

| Squeeze-out
De Bieder is voornemens om met toe-
passing van artikel 7:82 van het Bel-
gische Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen en artikelen 42 
en 43 van het Overnamebesluit een 
vereenvoudigd uitkoopbod uit te bren-
gen, indien de voorwaarden voor een 
dergelijk vereenvoudigd uitkoopbod 
vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn 
vervat in artikel 42 van het Overname-
besluit. Zij betreffen (i) na afl oop van 
het Bod (of de heropening ervan), het 
bezit door de Bieder, samen met de 
met hem verbonden personen, van 
95% of meer van het kapitaal waaraan 
stemrechten zijn verbonden en van de 
effecten met stemrecht van de Doel-
vennootschap en (ii) het verwerven 
door de Bieder, in het kader van het 
Bod, van minstens 90% van de Aan-
delen waarop het Bod slaat.

Financieel adviseur van 
de Bieder


