VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD
IN CONTANTEN
door

naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.616.494 (Rechtspersonenregister Antwerpen)

(de « Bieder »)

op alle aandelen die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder
uitgegeven door

naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Oudergem,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.464.795 (Rechtspersonenregister Brussel).

(de « Doelvennootschap »)
Biedprijs

: 45 EUR per aandeel (coupons nrs. 7 en volgende aangehecht)

Aanvaardingsperiode

: Van 11 februari 2014 tot 5 maart 2014, om 16u00 (Brusselse tijd)

Bekendmaking resultaten : 10 maart 2014
Betaling

: 12 maart 2014

Voorwaarden

: Het openbaar overnamebod is onvoorwaardelijk.

Heropening
:
		
		
		
		

Een openbaar overnamebod moet, krachtens de bepalingen van artikel 35,
1°, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen, worden heropend indien de bieder en/of de met
hem verbonden personen na het verstrijken van de aanvaardingsperiode
minstens 90% van de aandelen van de doelvennootschap bezitten.

		 Gezien de contractuele verbintenissen tot niet-overdracht en niet		 deelname aan het openbaar overnamebod, aangegaan door Vinci
		 Construction S.A.S., dat 3.066.460 aandelen van de Doelvennootschap
		 (die 12,11% van het kapitaal van deze laatste vertegenwoordigen) bezit, kan
		
de grens van 90% in voorliggend geval mathematisch niet bereikt worden.
Uitkoopbod

: De Bieder is niet voornemens een uitkoopbod uit te brengen.

Prospectus, memorie van 		 Het prospectus (bij hetwelk de memorie van antwoord en het
antwoord en		 aanvaardingsformulier zijn gevoegd) is kosteloos telefonisch verkrijgbaar
aanvaardingsformulier
: via + 32 2 433 40 31 (Nederlands), + 32 2 433 40 32 (Frans), of
		 + 32 2 433 40 34 (Engels). Een elektronische versie van het prospectus
		 is tevens beschikbaar op de websites van de Bieder (www.avh.be), van
		 de Doelvennootschap (www.cfe.be) en van BNP Paribas Fortis NV/SA
		(www.bnpparibasfortis.be).
Neerlegging van		
aanvaardingsformulieren 		
en kosten:		
		
		
		

De aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos worden ingediend bij de
loketten van de Loketinstelling of via elke andere financiële tussenpersoon (in welk geval de aandeelhouders wordt aangeraden om zich te
informeren over de kosten en vergoedingen die deze tussenpersonen
hun zouden kunnen aanrekenen), uiterlijk op 5 maart 2014, om 16u00
(Brusselse tijd).

Taks op beursverrichtingen : De taks op beursverrichtingen is voor rekening van de Bieder.
Loketinstelling
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