OPENBAAR OVERNAMEBOD
VRIJWILLIG, VOORWAARDELIJK EN IN CONTANTEN
eventueel gevolgd door een uitkoopbod
door

SAVERCO NV (de “Bieder”)

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0427.685.965 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Op alle 17.218.908 aandelen die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder of met de Bieder
in onderling overleg handelende personen uitgegeven door

BELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ, COMPAGNIE MARITIME BELGE (VERKORT CMB)
(DE “DOELVENNOOTSCHAP” & “CMB”)
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.535.431 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Biedprijs

: 16,20 EUR per Aandeel

Initiële Aanvaardingsperiode : Van 22 oktober 2015 tot 6 november 2015 (om 16u00 (Brusselse tijd))
Bekendmaking resultaten

: 12 november 2015

Betaling

: Tenzij in geval van niet-realisatie voorwaarden (indien daaraan niet verzaakt door de Bieder), 13 november 2015

Voorwaarden

: Het Overnamebod is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
(i) ten gevolge van het Bod houdt de Bieder (samen met de met hem verbonden personen) ten minste 90% van alle aandelen in CMB aan;
(ii) gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode worden aangekondigd, doet zich geen
gebeurtenis voor buiten de controle van de Bieder die een belangrijke nadelige impact heeft of redelijkerwijs kan hebben op de financiële situatie
en/of de vooruitzichten van CMB, of op de beurswaarde van CMB, met dien verstande dat onder dergelijke gebeurtenis wordt begrepen:
(a) enig feit of omstandigheid, die op zich of samen met enig ander feit of gebeurtenis, een negatieve impact heeft of redelijkerwijs zou hebben
(waarbij de waarschijnlijkheid dat het feit of de omstandigheid redelijkerwijs een negatieve impact zou hebben dient te worden bevestigd door
een onafhankelijke expert) met meer dan 12,5 miljoen USD op de geconsolideerde EBITDA van CMB, berekend volgens de methode aangewend
in de laatste geconsolideerde jaarcijfers van CMB, en/of
(b) een daling van de slotkoers van de Baltic Dry Index met meer dan 25% in vergelijking met de slotkoers van de Baltic Dry Index op 3 september
2015 (zijnde 891 punten), met dien verstande dat de Bieder slechts kan beslissen om zijn Bod in te trekken omwille van een daling van de
slotkoers van de Baltic Dry Index onder de 668 punten, op voorwaarde dat, en zolang als, de slotkoers van de Baltic Dry Index lager is dan 668
punten. Indien de Bieder niet beslist om zijn Bod in te trekken op een ogenblik waarop de slotkoers van Baltic Dry Index minder dan 668 punten
bedraagt en deze slotkoers vervolgens terug boven dit niveau uitstijgt, zal de Bieder zich nadien niet meer kunnen beroepen op deze eerdere en
tijdelijke daling van de Baltic Dry Index. De eventuele beslissing van de Bieder om zijn bod te handhaven tijdens een periode waar de slotkoers
van de Baltic Dry Index tijdelijk gedaald is onder de 668 punten, doet geen afbreuk aan het recht van de Bieder om alsnog de voorwaarde in te
roepen en zijn Bod in te trekken, indien de Baltic Dry Index slotkoers, na een heropleving, vervolgens opnieuw onder 668 punten zou dalen.
Deze voorwaarden zijn bepaald in het uitsluitend voordeel van de Bieder, die zich het recht voorbehoudt om daarvan, geheel of gedeeltelijk, afstand te
nemen. Indien niet voldaan is aan enige van de hierboven vermelde voorwaarden, zal de Bieder zijn beslissing om al dan niet afstand te doen van die
voorwaarde ten laatste bekendmaken op het ogenblik dat de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode worden bekendgemaakt.

Heropening

: Het Overnamebod moet of kan in de volgende omstandigheden heropend worden:
(i) Vrijwillige heropening
Als de Bieder (samen met de met hem verbonden personen), ingevolge de Initiële Aanvaardingsperiode minder dan 90% van de aandelen in de
Doelvennootschap aanhoudt, dan is niet voldaan aan één van de voorwaarden van het Bod, en dan zal de Bieder het recht hebben het Bod in te
trekken. In voorkomend geval moet de Bieder binnen de vijf Werkdagen na afloop van de Initiële Aanvaardingsperiode bekendmaken of hij al dan
niet gebruik zal maken van zijn intrekkingsrecht.
Indien de Bieder ingevolge de Initiële Aanvaardingsperiode minder dan 90% van de aandelen in de Doelvennootschap aanhoudt maar geen gebruik
maakt van zijn intrekkingsrecht, behoudt de Bieder zich het recht voor om het Bod vrijwillig te heropenen, naar eigen goeddunken. In geval van een
vrijwillige heropening, zal het Bod gedurende deze heropening onvoorwaardelijk zijn. Een dergelijke vrijwillige heropening zal ingaan binnen de tien
Werkdagen vanaf de bekendmaking van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode, voor een daaropvolgende Aanvaardingsperiode van ten
minste vijf en maximum vijftien Werkdagen. In geen enkel geval zal de totale duur van de Initiële Aanvaardingsperiode en een vrijwillige heropening
van het Bod samen tien weken overschrijden.
(ii) Verplichte heropening
In de volgende gevallen zal het Bod overeenkomstig artikel 35 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen verplicht heropend
worden:
(a) indien de Bieder en de met hem verbonden personen, na het verstrijken van de laatste Aanvaardingsperiode of een vrijwillige heropening
daarvan, 90% of meer van de aandelen in CMB bezitten;
(b) indien de Bieder, binnen drie maanden na het verstrijken van de laatste Aanvaardingsperiode van het Bod, de schrapping vraagt van de notering
van de aandelen in CMB op Euronext Brussels; en
(c) indien de Bieder, voordat de biedperiode is verstreken, zich heeft verbonden om aandelen in CMB te verwerven tegen een hogere prijs dan de
Biedprijs, voor zover artikel 31, lid 2 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen (met name het geval van de aanpassing van
de Biedprijs in gevolge een verwerving door de Bieder of in onderling overleg handelende personen buiten het Bod tegen een hogere prijs dan
de Biedprijs en bijgevolg de verlenging van de aanvaardingsperiode) niet werd toegepast.
Bij een verplichte heropening zal het Bod binnen de tien Werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van de laatst afgelopen Aanvaardingsperiode
of de vaststelling van het feit dat tot heropening aanleiding geeft, heropend worden voor een volgende Aanvaardingsperiode van ten minste
vijf en maximum vijftien Werkdagen.
(iii) (Vereenvoudigd) uitkoopbod
Indien de Bieder en de met de Bieder in onderling overleg handelende personen na de biedperiode ten minste 95% van alle uitstaande aandelen in
CMB aanhouden, zal de Bieder het recht hebben om een uitkoopbod te lanceren overeenkomstig artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen.
Indien de Bieder bovendien door de aanvaarding van het Bod minstens 90% van de Aandelen heeft verworven waarop het Bod betrekking had,
heeft de Bieder het recht (dat hij van plan is uit te oefenen) om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen overeenkomstig artikel 513 van het
Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, om de Aandelen die de
Bieder nog niet heeft verworven, aan dezelfde modaliteiten en voorwaarden als het Overnamebod te verwerven.
De voorwaarde voor het uitbrengen van een vereenvoudigd uitkoopbod is meer bepaald vervuld indien de Bieder (samen met de met hem in
onderling overleg handelende personen) naar aanleiding van het Bod 95,08% van de aandelen in CMB bezit.
Een vereenvoudigd uitkoopbod zal eveneens worden uitgebracht indien de voormelde drempels niet onmiddellijk ingevolge de Initiële
Aanvaardingsperiode wordt overschreden, maar slechts na de vrijwillige heropening bedoeld in paragraaf 7.5.1 van het Prospectus, of na de
verplichte heropening bedoeld in paragraaf 7.5.2 van het Prospectus.
De procedure voor het vereenvoudigd uitkoopbod zal een aanvang nemen binnen de drie maanden vanaf het einde van de Initiële
Aanvaardingsperiode, voor een bijkomende Aanvaardingsperiode van ten minste vijftien Werkdagen.
Indien een vereenvoudigd uitkoopbod succesvol wordt uitgevoerd, zullen alle Aandelen die niet aangeboden werden in het kader van het
vereenvoudigd uitkoopbod worden geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan de Bieder, met consignatie van de noodzakelijke fondsen voor
de betaling van de prijs bij de Deposito- en Consignatiekas.
Indien een vereenvoudigd uitkoopbod wordt uitgebracht, zal de notering van het CMB aandeel automatisch geschrapt worden van Euronext
Brussels bij de afsluiting van het uitkoopbod.

Intrekking van
aanvaarding

: Overeenkomstig artikel 25, 1° van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, mogen Aandeelhouders die in het kader van het

Prospectus, memorie
van antwoord, rapport
van de expert en
aanvaardingsformulier

: Het Prospectus (met de memorie van antwoord en het verslag van de onafhankelijke expert als bijlage) en het aanvaardingsformulier kunnen

Bod hebben aanvaard steeds hun aanvaarding intrekken tijdens de betreffende Aanvaardingsperiode.
Om een aanvaarding op geldige wijze in te trekken, moet dit rechtstreeks aan de financiële tussenpersoon bij wie de Aandeelhouder zijn
Aanvaardingsformulier heeft ingediend schriftelijk ter kennis gebracht worden, met verwijzing naar het aantal Aandelen waarvoor de
aanvaarding wordt ingetrokken. Aandeelhouders die Aandelen op naam bezitten zullen door CMB geïnformeerd worden over de procedure
die gevolgd moet worden om hun aanvaarding in te trekken. In het geval dat de Aandeelhouder zijn intrekking ter kennis brengt van een
financiële tussenpersoon die geen Loketinstelling is, is het de verplichting en verantwoordelijkheid van die financiële tussenpersoon om de
Loketinstellingen tijdig in kennis te stellen van de intrekking. Zulke kennisgeving aan een Loketinstelling moet ten laatste plaatsvinden op
6 november 2015 (voor het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode) of, indien van toepassing, op de datum die bepaald zal worden in de
desbetreffende notificatie en/of persbericht.
kosteloos verkregen worden aan de loketten van Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC Securities NV en KBC Bank NV, of telefonisch bij Belfius
Bank NV (+32(0)2 222 12 02 (Nederlands) en +32(0)2 222 12 01 (Frans) (Belfius Contact), BNP Paribas Fortis NV (+32(0)2 433 40 31 (Nederlands)
en +32(0)2 433 40 34 (Engels)) en KBC Securities NV en KBC Bank NV (+32(0)3 283 29 70 (KBC Telecenter)). Het Prospectus is eveneens
beschikbaar op internet op het adres www.cmb.be, www.belfius.be/cmb, www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen, www.kbcsecurities.com en
www.kbc.be/corporateactions.

: De aanvaardingsformulieren kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de loketten van de Loketinstellingen (dewelke aan de aandeelhouders
Neerlegging van
aanvaardingsformulieren geen commissie, vergoeding of enige andere kost zullen aanrekenen in het kader van het Bod) of onrechtstreeks via een andere financiële
tussenpersoon (in welk geval de aandeelhouders worden aangeraden om navraag te doen over de kosten en tarieven die deze instellingen
en kosten

zouden aanrekenen aangezien zij deze zelf moeten dragen), uiterlijk op 6 november 2015, of op de latere datum die zal worden bekendgemaakt
in het geval van een heropening of verlenging van de initiële aanvaardingsperiode, om 16u00 (Brusselse tijd). Aandeelhouders die Aandelen op
naam houden, ontvangen van CMB een brief die hun eigendom van hun aantal Aandelen bewijst (inclusief een kopie van de relevante pagina
van het aandelenregister) en die de procedure beschrijft die gevolgd moet worden om hun volledig ingevuld en naar behoren ondertekend
aanvaardingsformulier in te dienen.

Taks op beursverrichtingen : De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen.
Onafhankelijke expert

:
ING België NV

Financieel adviseurs
van de Bieder

:

Loketinstellingen

:
In samenwerking met KBC Bank

