SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
Mededeling
Deze samenvatting van het Prospectus is een vertaling van de Franse versie die door de FSMA is
goedgekeurd op 30 juni 2015. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandse en
Franstalige versie, heeft de Franstalige versie voorrang. De Bieder, vertegenwoordigd door haar
President (DAVID R. LAYANI), is verantwoordelijk voor de Nederlandstalige vertaling van de
samenvatting van het Prospectus.
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus. Zij dient te worden
gelezen samen met de meer gedetailleerde informatie die elders in het Prospectus is opgenomen.
De beslissing om in te gaan op het Bod dient gebaseerd te zijn op een aandachtig en volledig
onderzoek van het volledige Prospectus. De Aandeelhouders van de Doelvennootschap worden
verzocht een eigen mening te vormen over de voorwaarden van het Bod alsook over de voor- en
nadelen die deze beslissing voor hen kan hebben.
Niemand kan louter op basis van deze samenvatting of de vertaling burgerrechtelijk aansprakelijk
worden gesteld, behalve indien de inhoud van deze samenvatting misleidend, onjuist of strijdig is met
andere delen van het Prospectus.
De begrippen die in deze samenvatting met een hoofdletter zijn aangeduid en niet uitdrukkelijk worden
gedefinieerd, hebben de betekenis die er in het Prospectus aan wordt gegeven.
De Bieder
De Bieder is de société par actions simplifiée onder Frans recht Groupe OnePoint (« GROUPE
ONEPOINT ») met een maatschappelijk kapitaal van 1.044.470 euro en met maatschappelijke zetel te
235 avenue Le Jour se Lève, 92100 Boulogne Billancourt (Frankrijk), ingeschreven in het handels- en
ondernemingsregister van Nanterre onder het nummer 440 697 712.
Op datum van het Prospectus bezit GROUPE ONEPOINT 3.667.804 aandelen in VISION IT GROUP,
die 54,42 % van het kapitaal van deze vennootschap vertegenwoordigen.
De Doelvennootschap
De Doelvennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht VISION IT GROUP
(« VISION IT GROUP ») met maatschappelijke zetel te Chaussée de Louvain, 431 H – 1380 Lasne
(België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.579.932,
met een kaptiaal van 25.740.235,33 euro, vertegenwoordigd door 6.740.373 aandelen die toegelaten
zijn tot verhandeling op de Alternext markt van Euronext Brussel en Alternext Parijs.
VISION IT GROUP bezit op datum van het Prospectus 3.059 eigen aandelen. Sinds 28 mei 2013
heeft VISION IT GROUP geen eigen aandelen meer verkregen.
Kenmerken van het Bod
Aard en voorwerp van het Bod
GROUPE ONEPOINT heeft onderhands van bepaalde Referentieaandeelhouders op 5 maart 2015
1.135.234 aandelen van de Doelvennootschap verworven (16,84%) en op 10 maart 2015 223.987
aandelen van de Doelvennootschap verworven (3,32%) (zijnde in totaal 1.359.221 aandelen die op
die datum 20,17% van het kapitaal van VISION IT GROUP vertegenwoordigden) (de « Initiële
Verwerving »).
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Op 15 maart 2015 heeft GROUPE ONEPOINT onder opschortende voorwaarden een akkoordprotocol
ondertekend met Marc Urbany (« Marc URBANY ») en bepaalde leden van zijn familie opdat Marc
URBANY een deelneming van 16,16% (1.089.076 aandelen) in VISION IT GROUP zou inbrengen in
GROUPE ONEPOINT. Op 15 maart 2015 heeft GROUPE ONEPOINT eveneens onder opschortende
voorwaarden een onderhandse koopovereenkomst voor aandelen gesloten met CIM Vision SA met
betrekking tot 1.219.507 aandelen in de Doelvennootschap (18,09%) (de « Finale Verwerving »).
Op 16 maart 2015 heeft de Bieder de Initiële Verwerving aangekondigd alsook het ondertekenen van
de contracten met bepaalde referentieaandeelhouders van de Doelvennootschap met het oog op de
verwerving van een meerderheidsparticipatie in de Doelvennootschap.
Op 11 mei 2015 werd de inbreng door Marc URBANY in GROUPE ONEPOINT van een deelneming
van 16,16% (1.089.076 aandelen) van VISION IT GROUP gerealiseerd tegen uitgifte van 4.447
nieuwe aandelen van GROUPE ONEPOINT (die na verhoging ongeveer 4,3% van het kapitaal van de
Bieder vertegenwoordigen) in het kader van een kapitaalsverhoging beslist door de enige vennoot van
GROUPE ONEPOINT (de "Inbreng"). Op 13 mei 2015 werd de Finale Verwerving, die onderhevig was
aan de opschortende voorwaarde van het realiseren van de Inbreng, eveneens gerealiseerd.
Zowel de prijs betaald door GROUPE ONEPOINT aan bepaalde referentieaandeelhouders in het
kader van de Initiële Verwerving en de Finale Verwerving als de waarde van de aandelen ingebracht
in het kader van de Inbreng bedraagt 2,60 EUR per aandeel van de Doelvennootschap (de Initiële
Verwerving, de Finale Verwerving en de Inbreng, hierna vermeld als de “Verwervingsoperatie”).
Ten gevolge van de effectieve realisatie van de Inbreng op 11 mei 2015 en van de Finale Verwerving
op 13 mei 2015, bezit de Bieder 3.667.804 aandelen in VISION IT GROUP, die 54,42% van het
kaptiaal van deze laatste vertegenwoordigen, namelijk meer dan 30% van de effecten met stemrecht
van VISION IT GROUP. Krachtens artikel 5 van de Wet OBA en artikel 50 van het Koninklijk Besluit
OBA dient de Bieder verplicht een bod uit te brengen op alle door VISION IT GROUP uitgegeven
effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, met uitzondering van de effecten die de
Bieder reeds bezit of die door verbonden personen worden gehouden (waaronder VISION IT GROUP)
en van de warranten die werden uitgegeven maar niet toegekend door VISION IT GROUP. Op 19 mei
2015, in toepassing van artikel 7, eerste alinea van het Koninklijk Besluit OPA, heeft de FSMA een
kennisgeving gepubliceerd waarover zij op 18 mei 2015 conform artikel 5 van voornoemd KB gevat
werd.
Het Bod is een verplicht bod dat wordt uitgebracht overeenkomstig artikel 5 van de Wet OBA en
hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA. Het Bod wordt in contanten vergoed.
GROUPE ONEPOINT heeft de intentie om na het Bod een openbaar uitkoopbod uit te brengen,
overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit OBA, gelezen in samenhang met
artikel 57 van hetzelfde besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen indien aan de
voorwaarden voor dergelijk bod voldaan is. GROUPE ONEPOINT heeft eveneens de intentie om de
doorhaling van de Aandelen van VISION IT GROUP tot verhandeling op de Alternext markten van
Euronext Brussel en Alternext Parijs te vragen.
Initiële Aanvaardingsperiode van het Bod
De Initiële Aanvaardingsperiode loopt van 2 juli 2015 tot 24 juli 2015 om 16 uur CET.
Biedprijs en betaling
De Biedprijs per Aandeel bedraagt 2,60 EUR.
De Biedprijs zal uiterlijk worden betaald op de tiende (10de) Werkdag na publicatie van de resultaten
van de Initiële Aanvaardingsperiode. De Bieder voorziet om de Biedprijs te betalen op 5 augustus
2015.

2

In geval van een heropening van het Bod, zal de Biedprijs voor de Aandelen vooropgesteld in het
kader van een dergelijke heropening ten laatste betaald worden op de tiende (10de) Werkdag volgend
op de publicatie van de resultaten van de desbetreffende latere Aanvaardingsperiode(s).
Onvoorwaardelijk Bod
Het Bod is onvoorwaardelijk.
Indicatieve kalender
Gebeurtenis

Voorziene datum

Aankondiging van de intentie van de Bieder om een Bod te lanceren
overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit OBA

16/03/2015

Aankondiging van de overschrijding van de drempel van 30% en het
ontstaan van het Bod overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit
OBA

12/05/2015

Neerlegging van de OBA kennisgeving overeenkomstig artikel 5 van het
Koninklijk Besluit OBA

18/05/2015

Aankondiging volgens artikel 7 van het Koninklijk Besluit OBA

19/05/2015

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA

30/06/2015

Goedkeuring van de memorie van antwoord door de FSMA

30/06/2015

Publicatie van het Prospectus en de memorie van antwoord

2/07/2015

Opening van de Initiële Aanvaardingsperiode van het Bod

2/07/2015

Sluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode van het Bod

24/07/2015

Publicatie van de resultaten van het Bod

31/07/2015

Betaling van de prijs van de Aandelen verworven in het kader van de
Initiële Aanvaardingsperiode van het Bod

5/08/2015

Verplichte heropening van het Bod (in het geval waar de Bieder
minstens 90% van de Aandelen bezit volgned op het Offer, maar niet tot
een overnamebod kan overgaan)

14/08/2015

Sluiting van het heropend Bod

4/09/2015

Publicatie van de resultaten van de periode van heropening van het Bod

9/09/2015

Uitkoopbod (indien de Bieder meer dan 95% van de Aandelen bezit, en
indien de verplichte heropening nog niet het effect van een uitkoopbod
heeft gehad)

9/09/2015

Betaling
van
de
prijs
van
de
verworven in het kader van de heropening van het Bod

11/09/2015

Sluiting van het uitkoopbod

Aandelen

30/09/2015

3

Publicatie van de resultaten van het uitkoopbod

2/10/2015

Betaling/consignatie van de prijs van de Aandelen verworven in het
kader van het uitkoopbod

2/10/2015

Beweegredenen, doelstellingen en intenties van de Bieder
De Verwervingsoperatie en het Bod passen in de ontwikkelingsstrategie van GROUPE ONEPOINT.
Zij komen overeen met de continue wil om te groeien gebaseerd op een complementariteit van
talenten, jobs, markten en geografische vestigingen van de Bieder. Het slagen van dit project zal in
het bijzonder aan het nieuwe geheel toestaan:
(i)

een aanzienlijke grootte op de markt te verwerven, waarbij het clienteel gediversifieerd wordt
en toelaat om een grote speler te worden in de digitalisatie van de Grote Rekeningen,

(ii)

een versterkte geografische aanwezigheid met lokaal, nationaal, Europees en internationaal
bereik te verwerven, met toegang tot sterk groeiende markten,

(iii)

een complementariteit van referenties en aanbiedingen te verwerven. Het nieuwe geheel heeft
de mogelijkheid om te profiteren van groeisectoren zoals de sector van de gezondheidszorg,

(iv)

een uitwisseling van best practices, verdere mogelijkheden op vlak van carrière en mobiliteit
en complementaire middelen en structuren te realiseren.

Volgend op de Verwervingsoperatie bezit de Bieder met 54,42% meer dan 30% van het
maatschappelijk kapitaal van VISION IT GROUP, wat hem verplicht tot het uitbrengen van een
verplicht openbaar overnamebod op alle Aandelen van VISION IT GROUP in toepassing van artikel 5
Wet OBA en van hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit OBA.
Hoewel het Bod voornamelijk het resultaat is van een wettelijke verplichting ten gevolge van de
realisatie van de Verwervingsoperatie, is het de intentie van de Bieder om over te gaan tot de
privatisering van de Doelvennootschap. De Bieder is bijgevolg van zin om een uitkoopbod uit te
brengen in toepassing van de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit OBA of, in voorkomend
geval, met toepassing van artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen. Om tot dergelijk
uitkoopbod te kunnen overgaan moet de Bieder na de Aanvaardingsperiode minstens 95% van de
Aandelen bezitten. De privatisering van de Doelvennootschap heeft tot doel, als de voorwaarden voor
dergelijk uitkoopbod dat de Bieder wil uitbrengen op de Aandelen voldaan zijn, om de
Doelvennootschap haar karakter van vennootschap die een beroep doet of heeft gedaan op het
spaarwezen te doen verliezen door middel van dergelijk uitkoopbod. Het risico bestaat dat als één (of
meerdere) aandeelhouder(s) die (samen) meer dan 5% van de Aandelen bezit(ten) weiger(t)(en) het
Bod te aanvaarden, de Bieder niet kan overgaan tot een uitkoopbod, waardoor de privatisering van de
Doelvennootschap niet gegarandeerd kan worden.
Zelfs indien aan de voorwaarden voor het uitbrengen van een dergelijk uitkoopbod niet voldaan is,
houdt de Bieder zich het recht voor om de doorhaling van de Aandelen van de Doelvennootschap tot
verhandeling op de markten Alternext van Euronext Brussel en Alternext Parijs te vragen. Als deze
doorhaling gevraagd en aanvaard wordt door Euronext Brussel en Alternext Parijs en als de FSMA
zich hiertegen niet verzet, waarover geen enkele garantie bestaat, zal de Doelvennooschap niet
langer beschouwd worden als een genoteerde vennootschap.
Hieruit zullen grondige wijzigingen aan de statuten en de bestuursvoorwaarden voortvloeien, met als
doel het profiel van de Doelvennootschap op alle punten aan te passen, waarbij dergelijke aanpassing
ook kan volgen uit een mogelijke fusie van de Doelvennootschap met de Bieder, die reeds een private
vennootschap is. David R. Layani BVBA (met als vaste vertegenwoordiger de heer David Layani)
werd verkozen tot gedelegeerd bestuurder van VISION IT GROUP en werd verkozen tot voorzitter van
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de raad van bestuur van de Doelvennootschap op 19 maart 2015. De bestuurder Jousset Conseils
(met de heer Gérard Jousset als vaste vertegenwoordiger) heeft op 19 maart 2015 ontslag genomen.
De mandaten van dagelijks bestuurder en bestuurder van Picote Management BVBA (met als vaste
vertegenwoordiger de heer Philippe Muffat-es-Jacques) werden herroepen respectievelijk op 19 maart
2015 en 4 mei 2015.
Verantwoording van de Biedprijs
Biedprijs
De Biedprijs bedraagt 2,60 EUR in contanten per Aandeel.
De Biedprijs voor elk aandeel werd vastgesteld op basis van de recente transacties die ertoe geleid
hebben dat de Bieder 54,42% van de Doelvennootschap in handen heeft gekregen. Deze laatste
transacties resulteren uit onderhandelingen tussen financiële aandeelhouders en/of aandeelhouders
die deel uitmaakten van het management van de Doelvennootschap. De Biedprijs beantwoordt aan de
vereisten van artikel 53 van het Koninklijk Besluit OBA dat vooropstelt dat de Biedprijs ten minste
gelijk moet zijn aan het hoogste van de volgende twee bedragen:
(i)

De hoogste prijs die de Bieder of een persoon die in onderling overleg met de Bieder handelt,
heeft betaald voor een aandeel van de Doelvennootschap over een periode van 12 maanden
voorafgaand aan de bekendmaking van het Bod

De hoogste prijs betaald over een periode van 12 voorafgaande maanden bedraagt 2,60 EUR per
aandeel, zijnde de prijs per aandeel die de Bieder betaald heeft in het kader van de
Verwervingsoperatie. Noch de Bieder, noch een andere persoon handelend in onderling overleg met
de Bieder heeft enige andere onderhandeling of transactie gesloten met betrekking tot de aandelen
van de Doelvennootschap in de loop van voornoemde periode van 12 maanden voorafgaand aan de
bekendmaking van het Bod.
(ii)

Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de laatste 30 kalenderdagen voor
het ontstaan van de biedplicht

Wat de berekeningsperiode van het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen betreft, heeft
de Bieder van de FSMA een afwijking bekomen op 10 maart 2015 om de datum van het einde van de
vermelde berekeningsperiode te laten samenvallen met 18 januari 2015, zijnde de dag voor de datum
waarop de verhandeling van het aandeel Vision IT Group werd opgeschort.
Deze afwijking werd gemotiveerd overeenkomstig artikel 9 van de Wet OBA door het feit dat zij geen
enkele schade toebracht aan de bescherming van de investeerders aangezien de periode die in
overweging genomen werd voor het berekenen van de Biedprijs zich in tempore non suspecto
bevond, te weten voor de publicatie van de Biedprijs. Overigens wordt dergelijke afwijking ook
gemotiveerd door de noodzaak om te vermijden dat er een vertekende markt gecreëerd werd voor de
effecten van de Doelvennootschap tussen de bekendmaking van de bedoelde transactie en de
effectieve overdracht van de effecten die aanleiding gegeven zouden hebben tot de overschrijding
door de Bieder van de drempel van 30% van het kapitaal van de Doelvennootschap.
Het gewogen gemiddelde van de verhandelijngsprijzen van de Aandelen van de Doelvennootschap op
Alternext Brussel en Alternext Parijs tijdens de periode van 30 kalenderdagen van 20 december 2014
tot en met 18 januari 2015 bedraagt 2,505 EUR per Aandeel. Bijgevolg dient te worden genoteerd dat
de Biedprijs een meerwaarde vertegenwoordigt van 3,80% ten opzichte van het gewogen gemiddelde
van de verhandelingsprijzen en een aanzienlijke opportuniteit uitmaakt voor de aandeelhouders van
de Doelvennootschap om hun aandelen onmiddellijk te gelde te maken, gelet op de zwakke liquiditeit
van de aandelen van de Doelvennootschap. Het moet vastgesteld worden dat gedurende de 5 jaren
voorgaand aan de bekendmaking van het Bod het dagelijkse gemiddelde van de verhandelde
hoeveelheden van het aandeel van de Doelvennootschap 1.725 aandelen is, wat ongeveer
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overeenkomt met 0.03% van het kapitaal. Dit betekent dat er, samen genomen over de 5 laatste jaren,
minder dan 30% van het kapitaal verhandeld werd.
Een meer gedetailleerde verantwoording van de Biedprijs is te vinden in Deel 7.1(d) van het
Prospectus ("Het Bod – Kenmerken van het Bod – Verantwoording van de Biedprijs").
Andere relevante informatie in het kader van het Bod
Naar aanleiding van de Inbreng door Marc URBANY in het kapitaal van de Bieder, is Marc URBANY
aandeelhouder geworden van de Bieder en werd een Aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen
Marc URBANY en DAVID R. LAYANI, die de enige aandeelhouder van de Bieder was tot op het
moment van de Inbreng. Er volgt uit deze handelingen geen enkel bijzonder voordeel, direct of
indirect, voor Marc URBANY in de zin van artikel 55,2° van het Koninklijk Besluit OBA.
Loketbank
BNP Paribas Fortis SA/NV treedt op als Loketbank in het kader van het Bod gepubliceerd in België en
Frankrijk, gelet op het feit dat Alternext een geïntegreerde markt is op beide plaatsen en dat het effect
van de Doelvennootschap in België gereferentieerd is (BE0003882025).
Aanvaarding van het Bod
Het Bod werd gedaan aan de aandeelhouders van de Doelvennootschap die zich in België en
Frankrijk bevinden.
De aanvaarding van het Bod kan kosteloos gebeuren bij de Loketbank door de indiening van twee
correct ingevulde en ondertekende exemplaren van het Aanvaardingsformulier. De eventueel door
andere financiële tussenpersonen aangerekende kosten zijn voor rekening van de Aandeelhouders
die hun Aandelen overdragen. De Aandeelhouders kunnen eveneens kiezen om hun aanvaarding
rechtstreeks of onrechtstreeks te laten registreren bij andere financiële tussenpersonen. In dergelijke
hypothese zijn zij uitgenodigd om zich op de hoogte te stellen over de kosten en tarieven die
dergelijke organisaties hanteren en die zij zullen moeten dragen. Dergelijke financiële tussenpersonen
moeten voldoen aan het proces eventueel beschreven in de Prospectus.
Intrekking van de Aanvaarding
Overeenkomstig artikel 25, 1° van het Koninklijk Besluit OBA samengelezen met artikel 57 van
hetzelfde besluit, kunnen de Aandeelhouders die in het kader van het Bod hun aanvaarding hebben
gegeven, deze steeds intrekken tijdens de desbetreffende Aanvaardingsperiode.
Opdat de intrekking van een aanvaarding geldig zou zijn, moet zij onmiddellijk schriftelijk ter kennis
gebracht worden aan de financiële tussenpersoon bij wie de Aandeelhouder zijn
Aanvaardingsformulier heeft ingediend, hierbij preciserend het aantal Aandelen waarvoor de
aanvaarding ingetrokken wordt. De Aandeelhouders van Aandelen op naam worden geïnformeerd
door de Doelvennootschap over de te volgen procedure bij het intrekken van hun aanvaarding. In het
geval van een Aandeelhouder die kennis geeft van zijn intrekking aan een financiële tussenpersoon
die niet de Loketbank is, is het de verantwoordelijkheid van deze financiële tussenpersoon om de
Loketbank onverwijld van deze intrekking op de hoogte te brengen. Dergelijke kennisgeving aan de
Loketbank moet gedaan worden ten laatste op 24 juli 2015 (voor de Initiële Aanvaardingsperiode) of,
eventueel, op de datum die vastgesteld zal worden in de desbetreffende kennisgeving en/of
persbericht.
Het Prospectus
Het Prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 30 juni 2015, overeenkomstig artikel 19, §3, van
de Wet OBA, en deze versie is in België en Frankrijk openbaar gemaakt. Deze goedkeuring door de
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FSMA houdt geen enkele inschatting of beoordeling in van de opportuniteit of kwaliteit van het Bod,
noch van de toestand van de Bieder of de Doelvennootschap.
Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos verkrijgbaar via telefoon op het nummer
+ 32 2 433 40 32. Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn ook verkrijgbaar op de volgende
websites: www.groupeonepoint.com, www.visionitgroup.com en www.bnpparibasfortis.be.
De Bieder heeft het Prospectus enkel in het Frans opgesteld. Een Nederlandstalige vertaling van de
samenvatting, waarvan de Bieder de conformiteit met de Franse versie op zich neemt, is eveneens
beschikbaar.
Memorie van antwoord
De raad van bestuur van de Doelvennootschap heeft een memorie van antwoord opgesteld
overeenkomstig de Wet OBA en het Koninklijk Besluit OBA. Deze memorie van antwoord is gedateerd
op 25 juni 2015 en werd goedgekeurd door de FSMA op 30 juni 2015. Een exemplaar van de
memorie van antwoord is opgenomen in Bijlage 4 bij het Prospectus.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Bod wordt beheerst door het Belgisch recht, meer bepaald de Wet OBA en het Koninklijk Besluit
OBA.
Het Hof van Beroep van Brussel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil betreffende
dit Bod.

7

