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Resultaten van de initiële aanvaardingsperiode
van het overnamebod op CMB uitgebracht door Saverco
CMB en Saverco melden dat er op 6 november 2015, bij afsluiting van de initiële aanvaardingsperiode van het
vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten dat op CMB is uitgebracht door Saverco (het
“Bod”) in totaal 14.071.191 aandelen werden ingebracht in het Bod (die 81,72% vertegenwoordigen van de
aandelen waarop het Bod werd uitgebracht en 40,20% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door CMB).
Bijgevolg zal Saverco (samen met de met haar verbonden personen) na de effectieve eigendomsoverdracht van
de aandelen ingebracht in het Bod in totaal 31.811.283 aandelen (hetzij 90,89%) in CMB aanhouden.
Het Bod was gekoppeld aan een aantal voorwaarden, met name de vereiste dat (i) Saverco (samen met de met
haar verbonden personen) na afloop van het bod minstens 90% van alle aandelen in CMB zou aanhouden, en
(ii) er zich geen gebeurtenis voordoet die een belangrijke nadelige impact heeft (of redelijkerwijze kan hebben)
met meer dan 12,5 miljoen USD op de geconsolideerde EBITDA van CMB en/of de slotkoers van de Baltic Dry
Index niet onder de 668 punten daalt. Zoals blijkt uit de resultaten, is de eerste voorwaarde vervuld. Gelet op
het feit dat de slotkoers van Baltic Dry Index onder de 668 punten is gedaald (en de laatste slotkoers van de
Baltic Dry Index zich op datum van dit persbericht nog steeds onder dat niveau bevindt) is de tweede
voorwaarde echter niet vervuld. Saverco heeft niettemin beslist om onherroepelijk te verzaken aan de tweede
voorwaarde en het Bod toch te handhaven.
De betaaldatum voor de aandelen die gedurende deze initiële aanvaardingsperiode werden ingebracht in het
Bod is voorzien op 10 november 2015.
Overeenkomstig artikel 35, 1° van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen wordt het Bod
verplicht heropend. Gedurende deze verplichte heropening, zal het Bod onvoorwaardelijk zijn. De
aanvaardingsperiode van de verplichte heropening gaat in op 12 november 2015 en sluit af op 25 november
2015. De betaaldatum van de verplichte heropening is voorzien op uiterlijk 16 december 2015.
Indien Saverco (samen met de met haar in onderling overleg handelende personen) na de verplichte
heropening ten minste 95,08% van alle uitstaande aandelen in CMB aanhoudt, heeft ze het recht (dat zij van
plan is uit te oefenen) om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen.
Zelfs indien de voorwaarden voor een vereenvoudigd uitkoopbod niet vervuld zouden zijn, behoudt Saverco
zich het recht voor om Euronext Brussels te verzoeken tot de schrapping van de notering van het CMB aandeel.
Euronext Brussels moet de FSMA op de hoogte brengen van iedere voorgestelde schrapping. De FSMA mag
zich, na overleg met Euronext Brussels, verzetten tegen een voorgestelde schrapping ter bescherming van de
beleggers.
Het prospectus (met daaraan aangehecht de memorie van antwoord en het verslag van de onafhankelijke
expert) en het aanvaardingsformulier kunnen in elektronische versie worden geraadpleegd op de website van
CMB (www.cmb.be) en op de websites van de loketinstellingen (www.belfius.be/cmb,
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www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen, www.kbcsecurities.com en www.kbc.be/corporateactions). Het
prospectus en het aanvaardingsformulier kunnen eveneens aan de loketten van de loketinstellingen (Belfius
Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC Securities NV en KBC Bank NV) of telefonisch worden verkregen.
De handel in het aandeel CMB zal hernemen na publicatie van dit bericht.
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CMB is een beursgenoteerd bedrijf. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan wettelijke
bepalingen aangaande de transparantie van beursgenoteerde ondernemingen.

www.cmb.be

