RESULTATEN VAN DE HEROPENING VAN HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR
OVERNAMEBOD IN CONTANTEN
eventueel gevolgd door een uitkoopbod
door
FINANCES & INDUSTRIES (de “Bieder”)
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rue de Tombeek 5, 1331 Rixensart (België),
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder het nummer 0430.083.449.
op alle aandelen die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder en de met hem verbonden personen
uitgegeven door
SOCIÉTÉ DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS, DE DIRECTION ET D’ELABORATION,
EN ABRÉGÉ S.A. SPADEL N.V. (de “Doelvennootschap”)
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Gemeenschapslaan 110, 1200 Sint-LambrechtsWoluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0405.844.436.
Resultaten:

Bij het afsluiten van de aanvaardingsperiode van het heropende bod, op 18 december
2015, werden 6.197 bijkomende aandelen aangeboden, wat het totale aantal aandelen
aangeboden tijdens de initiële aanvaardingsperiode en de heropening hiervan brengt op
91.187. Dit heeft tot gevolg dat de Bieder en de met hem verbonden personen na de
levering van deze aandelen, 3.861.197 aandelen bezitten, zijnde 93,03% van de
aandelen van de Doelvennootschap.

Initiële betalingsdatum:

De betaling van de prijs (EUR 95) voor de 6.197 aandelen welke werden aangeboden
in het kader van de aanvaardingsperiode van het heropende bod en de
eigendomsoverdracht van deze aandelen aan de Bieder vinden plaats op 30 december
2015.

Schrapping:

De voorwaarden voor het uitbrengen van een (vereenvoudigd of onafhankelijk)
uitkoopbod zijn niet vervuld, aldus houdt de Bieder zich het recht voor om de
schrapping aan te vragen van de toelating van de aandelen van de Doelvennootschap
tot handel op Euronext Brussels. Indien een dergelijke schrapping wordt aangevraagd
en door Euronext Brussels wordt aanvaard en als de FSMA zich hier niet tegen verzet,
zal de Doelvennootschap niet langer worden beschouwd als een genoteerde
vennootschap. Deze schrapping vereist de goedkeuring door Euronext Brussels en de
FSMA, die zich hiertegen kan verzetten in het belang van de bescherming van de
beleggers.

Loketinstelling:
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