Aandelenhergroepering –
FAQs
1. Waarin bestaat de geplande aandelenhergroepering?
 De aandelenhergroepering bestaat uit de omwisseling van verschillende bestaande
aandelen, in het geval van Nyrstar tien (10) bestaande aandelen, in één nieuw aandeel,
zonder wijziging van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
Na de aandelenhergroepering zal ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Na de voltooiing van
de aandelenhergroepering zullen alle nieuwe aandelen voorts dezelfde rechten en
voordelen genieten, ook wat betreft het recht op dividenden.
2. Wat is het doel van deze hergroepering?
 De Vennootschap is van mening dat de aandelenhergroepering gepast is gezien de huidige
aandelenkoers en het aantal op heden uitstaande aandelen. Met de hergroepering wil
Nyrstar het aantal aandelen rationaliseren. Ingevolge de voltooiing van haar recente
aanbod met voorkeurrecht op 29 februari 2016 is het aantal aandelen dat het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt toegenomen met 608.165.740 aandelen tot
935.639.603 aandelen.
3. Wat is de hergroeperingsratio?
 De hergroeperingsratio is één (1) voor tien (10). Dat betekent dat één nieuw aandeel zal
worden omgewisseld voor tien bestaande aandelen. Bijvoorbeeld: een aandeelhouder die
nu 3.000 aandelen heeft, zal 300 nieuwe aandelen ontvangen.
4. Zal de ISIN-code van de Nyrstar-aandelen als gevolg van de hergroepering worden
gewijzigd?
 Ja. De nieuwe ISIN-code van de gehergroepeerde aandelen is ISIN BE0974294267.
Deze code wordt automatisch gewijzigd en aandeelhouders moeten geen enkele actie
ondernemen.
5. Uit hoeveel aandelen zal het maatschappelijk kapitaal bestaan na de hergroepering?
 Er zijn momenteel 935.639.603 aandelen. Na de hergroepering zullen er 93.563.960
nieuwe aandelen zijn.
6. Op welke datum zal de aandelenhergroepering een feit zijn?
 De aandelenhergroepering treedt in werking op 9 juni 2016. In overeenstemming met het
reglement van Euronext, zouden de nieuwe aandelen met ISIN BE0974294267 echter
reeds op 7 of 8 juni 2016 op uw rekening zichtbaar moeten zijn, d.w.z. vóór de datum van
inwerkingtreding van de aandelenhergroepering, aangezien de handel in de nieuwe
aandelen zal starten op 7 juni 2016.
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7. Kan ik gewoon handelen in de nieuwe aandelen vóór 9 juni 2016?
 Ja, dat kunt u. U kunt elk nieuw aandeel verkopen zodra de nieuwe aandelen op uw
rekening verschijnen en u kunt ze natuurlijk ook kopen van bij de start van de handel op
7 juni 2016.
8. Gebeurt de omwisseling van aandelen automatisch?
 Ja. De omwisseling van aandelen zal automatisch plaatsvinden in het aandelenregister
voor de aandelen op naam, en op de effectenrekeningen van de houders voor de
gedematerialiseerde aandelen. De omwisseling zal dus gebeuren zonder dat de
aandeelhouders zelf iets hoeven te doen.
9. Wat zal er gebeuren voor de aandeelhouders die een aantal aandelen bezitten dat niet
overeenstemt met een veelvoud van 10?
 Het aantal nieuwe aandelen dat deze aandeelhouder bezit, zal worden afgerond naar het
lagere gehele getal. De aandeelhouder zal, in voorkomend geval, een vergoeding in cash
krijgen die overeenstemt met zijn aandeel in de netto-opbrengst van de verkoop van de
fracties die werden geconsolideerd en verkocht op de markt (Euronext Brussels). BNP
Paribas Fortis, dat hiertoe door Nyrstar werd gemachtigd, zal tussen 20 juni 2016 en 1 juli
2016, of enige latere datum mocht dit nodig blijken, instaan voor zulke verkoop.
 De netto-opbrengsten van de verkoop van de geconsolideerde aandelen zullen op een pro
rata basis in cash worden verdeeld onder de houders van fracties die niet een aantal
bestaande aandelen hielden dat overeenstemde met een veelvoud van tien (10) binnen
één maand vanaf de afsluiting van de voormelde verkoop, op voorwaarde dat de nettoopbrengsten niet lager zijn dan één eurocent (EUR 0,01) per oud aandeel. Indien de nettoopbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals
hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan Nyrstar. Nyrstar kan de verkoopprijs van
de geconsolideerde aandelen niet voorspellen en kan bijgevolg niet de opbrengsten van
zulke verkoop inschatten.
10. Wat kan een aandeelhouder doen als hij het ontstaan van fracties zou willen
vermijden?
 Een aandeelhouder die een aantal aandelen bezit dat geen veelvoud van 10 is, zou vóór
de hergroepering kunnen kiezen om bestaande aandelen te kopen of te verkopen, teneinde
een veelvoud van 10 te verkrijgen en op die manier het ontstaan van fracties bij de
hergroepering te vermijden.
 De uiterlijke datum waartegen de aandeelhouder aandelen moet kopen of verkopen om
fracties te vermijden is 6 juni 2016 na sluiting van de handel.
 Bovendien zou een aandeelhouder die niet een voldoende aantal bestaande aandelen
bezit om een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen, een vergoeding in cash kunnen
ontvangen voor het aantal aandelen dat niet kan worden omgewisseld in nieuwe aandelen.
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Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot het bedrag dat zal worden
verdeeld met betrekking tot zulke aandelen (zie vraag 9 hierboven).
11. Welke makelaarskosten zijn van toepassing op aandeelhouders met fracties die via BNP
Paribas Fortis aandelen wil kopen of verkopen?
 Er zijn geen makelaarskosten van toepassing. Deze dienst wordt gratis verleend.
12. Verandert een aandelenhergroepering de beurskoers van het aandeel?
 Bij voltooiing van de aandelenhergroepering zal de koers van het aandeel mechanisch
stijgen in verhouding tot de vermindering van het aantal aandelen in omloop. Bijvoorbeeld:
met een hergroeperingsratio van 1 voor 10 en een slotkoers op 18 maart 2016 van EUR
0,72 zou de nieuwe koers van het aandeel, uitgezonderd externe omstandigheden en een
koersverloop als gevolg van andere factoren, EUR 7,20 bedragen na de
aandelenhergroepering. Gelieve evenwel te noteren dat Nyrstar het koersverloop van het
aandeel niet kan voorspellen en dus niet garant kan staan voor de gevolgen van de
verrichting voor de beurskoers na voltooiing van de aandelenhergroepering.
13. Verandert een aandelenhergroepering de waarde van de portefeuille van de
aandeelhouder?
 De waarde van een aandeelhoudersportefeuille zou conceptueel niet mogen worden
aangetast door de aandelenhergroepering. Na de verrichting heeft een aandeelhouder
minder aandelen in zijn of haar portefeuille, maar de waarde per aandeel neemt evenredig
toe. Nyrstar kan het koersverloop van het aandeel echter niet voorspellen en dus niet
garant kan staan voor de gevolgen van de verrichting voor de beurskoers na voltooiing van
de aandelenhergroepering.
 Bovendien zou een aandeelhouder die niet een voldoende aantal bestaande aandelen
bezit om een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen, een vergoeding in cash kunnen
ontvangen voor het aantal aandelen dat niet kan worden omgewisseld in nieuwe aandelen.
Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot het bedrag dat zal worden
verdeeld met betrekking tot zulke aandelen (zie vraag 9 hierboven).
14. Wat is de kalender van deze verrichting?
De kalender op vandaag als volgt:







6 juni: Laatste handelsdag van de oude aandelen met ISIN BE0003876936
7 juni: Start van de handel op Euronext in de nieuwe aandelen met ISIN BE0974294267
8 juni: Registratiedatum (enkel relevant voor verrekening tussen Euronext en Euroclear)
9 juni: Inwerkingtreding van de aandelenhergroepering
10 – 17 juni: Verzamelen van fracties (met name bestaande aandelen die niet werden
omgewisseld in nieuwe aandelen)
20 juni tot 1 juli: Verkoop door BNP Paribas Fortis van de fracties op de markt
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Week van 4 juli: Afwikkeling van de netto-opbrengsten van de verkoop, in voorkomend
geval

