VRIJWILLIG, 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
uitgegeven door

SOCIETE DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS, DE DIRECTION ET D’ELABORATION,
EN ABREGE S.A. SPADEL N.V. (de “Doelvennootschap”)
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Gemeenschapslaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België),
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0405.844.436.

Biedprijs :
Initiële aanvaardingsperiode :
Bekendmaking resultaten :
Betaling :
Voorwaarden :

95 EUR per aandeel (coupons n° 17 en volgende aangehecht)
Van 13 november 2015 tot 4 december 2015 (om 16.00u (Brusselse tijd))
8 december 2015
11 december 2015
Het bod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden: (i) de Bieder houdt bij de afsluiting van het
bod minstens 95% van de aandelen van de Doelvennootschap aan; en (ii) de slotkoers van de BEL20-index van de
dag voor de aankondiging van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het bod is niet meer dan 15%
gedaald ten opzichte van de slotkoers van de BEL 20-index op 11 september 2015 (3434,17 punten).
De hierboven aangegeven voorwaarden zijn uitsluitend bedongen ten gunste van de Bieder, die zich het recht
voorbehoudt om hieraan geheel of gedeeltelijk te verzaken.
Indien niet voldaan is aan enige van de hoger vermelde voorwaarden, zal de Bieder zijn beslissing om al dan niet
afstand te doen van de desbetreffende voorwaarde ten laatste bekendmaken op het moment waarop de resultaten
van de initiële aanvaardingsperiode van het bod worden bekendgemaakt.
Indien de Bieder bij de afsluiting van de initiële aanvaardingsperiode minder dan 95% van de aandelen van de
Doelvennootschap aanhoudt, houdt hij zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het bod te heropenen voor
een nieuwe aanvaardingsperiode van minimaal vijf en maximaal vijftien werkdagen.

Uitkoopbod :

• Indien (i) de Bieder en de personen die met de Bieder in onderling overleg handelen of geacht worden in
onderling overleg te handelen, na het openbaar overnamebod (of de heropening ervan), ten minste 95%
van het stemgerechtigd kapitaal en 95% van de effecten met stemrecht van de Doelvennootschap bezitten
en (ii) indien de Bieder in het kader van het bod (of de heropening ervan) minstens 90% van de aandelen
waarop het openbaar overnamebod betrekking heeft, heeft verworven, heeft de Bieder de intentie om over
te gaan tot een vereenvoudigd uitkoopbod op alle aandelen die nog niet in zijn bezit zijn of nog niet in het
bezit zijn van personen die in onderling overleg handelen met de Bieder of geacht worden in onderling
overleg te handelen. Indien de Bieder tot een dergelijk uitkoopbod overgaat, hetgeen hij voornemens is
te doen indien de voornoemde voorwaarden zijn vervuld, zal het bod worden heropend binnen de drie
maanden na het einde van de initiële aanvaardingsperiode (of de eerste heropening hiervan) voor een periode
van 15 werkdagen. Deze heropening zal geschieden onder dezelfde voorwaarden als die van het bod. Het
uitbrengen van dit uitkoopbod en deze heropening zullen het voorwerp uitmaken van een voorafgaande
aankondiging. De aandelen die bij het verstrijken van de aldus heropende aanvaardingsperiode niet in het
bezit zijn van de Bieder en niet in het bezit zijn van de personen die met de Bieder in onderling overleg
handelen of geacht worden in onderling overleg te handelen, en die niet zouden zijn ingebracht in het bod in
het kader van deze heropening, zullen geacht worden van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen. De
noodzakelijke fondsen voor de betaling van de prijs van dergelijke overgedragen aandelen zullen in bewaring
worden gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas ten voordele van hun vroegere eigenaars.
• Bij afwezigheid van een vereenvoudigd uitkoopbod, houdt de Bieder zich het recht voor om, indien hij minstens
95% van de aandelen van de Doelvennootschap bezit, over te gaan tot een onafhankelijk uitkoopbod op alle
aandelen die nog niet in zijn bezit zijn. De Bieder heeft niet de intentie om dit te onderwerpen aan voordeligere
voorwaarden dan deze verbonden aan het publiek openbaar overnamebod, met name wat de prijs betreft.
• Na afloop van een eventueel, vereenvoudigd of onafhankelijk, uitkoopbod zal de Doelvennootschap niet
langer worden beschouwd als een genoteerde vennootschap.
• Indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor het uitbrengen van een (vereenvoudigd of onafhankelijk)
uitkoopbod, houdt de Bieder zich het recht voor om de schrapping aan te vragen van de toelating van de
aandelen van de Doelvennootschap tot de 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.

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

Het prospectus (bij hetwelk de memorie van antwoord, het rapport van de onafhankelijke expert en het
aanvaardingsformulier zijn gevoegd) is kosteloos verkrijgbaar telefonisch via + 32 2 433 40 31 (Nederlands)
via + 32 2 433 40 32 (Frans) of via +32 2 433 40 34 (Engels). Een elektronische versie van het prospectus
is tevens beschikbaar op de websites van de Doelvennootschap (www.spadel.com/investor-relations) en van
BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen).

Neerlegging van
aanvaardingsformulieren
en kosten :

De aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos worden ingediend bij de loketten van de Loketinstelling of indirect
via elke andere financiële instelling (in welk geval de aandeelhouders wordt aangeraden om zich te informeren over
de kosten die deze tussenpersoon hun zouden kunnen aanrekenen), uiterlijk op 4 december 2015, of op de latere
datum die zal worden bekendgemaakt in het geval van een heropening of verlenging van de aanvaardingsperiode,
om 16.00u (Brusselse tijd). De aandeelhouders die aandelen op naam houden, zullen een brief ontvangen van
de Doelvennootschap waarin het aantal aandelen op naam dat zij bezitten op de datum van deze brief wordt
bevestigd. Deze aandeelhouders worden verzocht deze brief bij hun aanvaardingsformulier te voegen.

Taks op
beursverrichtingen :

De taks op beursverrichtingen is voor rekening van de Bieder.

Loketinstelling :
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