
 

VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD IN CONTANTEN (HET 

"OVERNAMEBOD") 

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN VEREENVOUDIGD UITKOOPBOD  

door  

HOUSE OF THOR BV 

een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent (België) en ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0757.880.103 (RPR Gent, afdeling Gent) (“House of Thor” of de "Bieder")  

 op alle aandelen die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder 

of de met hem verbonden personen, uitgegeven door 

ZENITEL NV 

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Z. 1 Researchpark 10, 1731 Asse (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen met ondernemingsnummer 0403.150.608 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) ("Zenitel" of de “Doelvennootschap”) 

 

Initiële 

aanvaardingsperiode 

 Van 2 maart 2021 tot 1 april 2021 om 16:00 uur (Belgische tijd), behoudens verlenging. De resultaten 

van de initiële aanvaardingsperiode zullen worden bekendgemaakt op 12 april 2021. 

Biedprijs  23,25 EUR in contanten per aandeel 

Voorwaarden  Het Overnamebod is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

- ten gevolge van het Overnamebod houdt de Bieder (samen met de met hem verbonden 

personen) minstens 95% van de aandelen in de Doelvennootschap aan; 

- er mag zich geen gebeurtenis voordoen die een belangrijke nadelige impact heeft of 

redelijkerwijs kan hebben van meer dan EUR 1 miljoen op de geconsolideerde nettowinst van de 

Doelvennootschap; 

- er doet zich geen daling van de slotkoers van de BEL20-index onder de 2.979,7 punten voor.  

De Bieder behoudt zich het recht voor om van deze voorwaarden afstand te doen. 

Modaliteiten 

 

 

 

 

 Voor de volledige modaliteiten van het Overnamebod wordt verwezen naar het Prospectus. Het 

Prospectus (inclusief de aanvaardingsformulieren, de memorie van antwoord en het 

waarderingsverslag van de onafhankelijke expert) kan kosteloos verkregen worden aan de loketten 

van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). De 

elektronische versies van het Prospectus en de aanvaardingsformulieren zijn eveneens beschikbaar 

op het internet op de volgende websites: www.kbc.be/zenitel, www.bolero.be/nl/zenitel, 

www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV (www.3d-investors.be) en de 

Doelvennootschap (www.zenitel.be).  

Uitkoopbod  Indien de Bieder, samen met de met hem in onderling overleg handelende personen, na afloop van het 

Overnamebod ten minste 96,29% in de Doelvennootschap aanhoudt, is hij van plan om een 

vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen. Dit zal leiden tot schrapping van notering op Euronext. 

Aanvaarding  Aandeelhouders die aandelen in het Overnamebod wensen aan te bieden worden verzocht de 

instructies op te volgen die worden vermeld in het Prospectus en dit te doen binnen de deadlines hierin 

vermeld, dan wel de vroegere deadlines bepaald door hun financiële tussenpersoon. Aandeelhouders 

die aandelen op naam aanhouden, zullen van de Doelvennootschap een brief ontvangen die de 

procedure uiteenzet die de aandeelhouders dienen te volgen om hun aandelen op naam in het 

Overnamebod aan te bieden. 

Loketinstelling  KBC Securities NV in samenwerking met KBC Bank NV treden op als de loketinstelling 

 

 

Financiële adviseur van de Bieder 
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