RESULTATEN VAN DE HEROPENING VAN HET
VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD EN
AANKONDIGING VAN EEN UITKOOPBOD :
DOOr

UNION FINANCIÈRE BOËL (de « Bieder »)
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hertogsstraat 21, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0405.761.391 (Rechtspersonenregister Brussel).

op alle aandelen die nog niet in het bezit zijn van de Bieder en de met hem verbonden personen, uitgegeven door

HENEX (de « Doelvennootschap »)

naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hertogsstraat 21, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0402.549.109 (Rechtspersonenregister Brussel).

Resultaten
:
		
		
		
		

Bij het verstrijken van de aanvaardingsperiode van het heropend bod op 20 december 2014, werden 246.349
bijkomende aandelen aangeboden, wat het totaal percentage van aangeboden aandelen waarop het bod
betrekking heeft op 93,67% brengt. Bijgevolg zullen de Bieder en de met hem verbonden personen, na de
effectieve overdracht van de tijdens de heropening van het bod aangeboden effecten, in totaal 13.611.211
aandelen bezitten, zijnde 97,22% van de aandelen van de Doelvennootschap.

Datum van betaling en van
effectieve overdracht van
de aangeboden effecten
:

27 januari 2014.

Vereenvoudigd uitkoopbod :
		
		
		
		
		
		
		

Aangezien, na de effectieve overdracht van de tijdens het heropend bod aangeboden effecten, de Bieder 93,67%
van de aandelen waarop het bod betrekking heeft, zal hebben verworven worden en hij, samen met de
personen die met hem in onderling overleg handelen of geacht worden dat te doen, aldus 97,22% van de
aandelen van de Doelvennootschap zal bezitten, oefent hij zijn recht uit om een vereenvoudigd uitkoopbod uit
te brengen overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen, teneinde alle aandelen die nog niet in zijn bezit zijn of in het bezit van personen die met
hem in onderling overleg handelen of geacht worden dat te doen, te verwerven, aan dezelfde prijs als die
van het bod

		 Het vereenvoudigd uitkoopbod zal starten op 27 januari 2014 en eindigen op 14 februari 2014 om 16 uur
		 (Brusselse tijd).
		 De resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod zullen worden bekendgemaakt op 18 februari 2014.
		De betaling voor de aangeboden effecten alsook hun effectieve overdracht zullen plaatsvinden op 21 februari 2014.
Overdracht van rechtswege
en consignatie bij de 		
Deposito-en Consignatiekas :
		
		

Alle aandelen die niet werden aangeboden in het kader van het uitkoopbod, zullen, bij het verstrijken van het
uitkoopbod, geacht worden van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen. De noodzakelijke fondsen
voor de betaling van hun prijs zullen in bewaring worden gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas. De
notering van de aandelen van de Doelvennootschap aan Euronext Brussels zal automatisch worden geschrapt
bij de afsluiting van het vereenvoudigd uitkoopbod.

Prospectus, memorie		 Het prospectus (bij hetwelk de memorie van antwoord en het rapport van de onafhankelijke expert zijn gevoegd)
van antwoord, rapport		 en het aanvaardingsformulier zijn telefonisch kosteloos verkrijgbaar via + 32 2 433 40 31 (Nederlands) en
van de expert en		 + 32 2 433 40 32 (Frans). Een elektronische versie van het prospectus en van het aanvaardingsformulier is
aanvaardingsformulier
: tevens beschikbaar op de websites van de Doelvennootschap (www.henex.be) en van BNP Paribas Fortis
		 NV/SA, in de Nederlandse versie (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen) en in de Franse versie
		(www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer).
Neerlegging van 		
aanvaardingsformulieren 		
en kosten
:
		

De aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos worden ingediend bij de loketten van de Loketinstelling of
indirect via elke andere financiële tussenpersoon (in welk geval de aandeelhouders worden aangeraden om
zich te informeren over de kosten die deze tussenpersoon hun zou kunnen aanrekenen), uiterlijk op 14 februari
2014 om 16 uur (Brusselse tijd).

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

:

