VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN
gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod door
BLUEBERRY BV

op alle aandelen die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder
uitgegeven door
SOCIÉTÉ ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES NV

MEMORIE VAN ANTWOORD
van de raad van bestuur van Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques NV
23 juni 2020

INHOUDSTAFEL
1

Inleiding .....................................................................................................................................3
1.1

Achtergrond .........................................................................................................................3

1.2

Definities ..............................................................................................................................4

2

Samenstelling van de raad van bestuur ...................................................................................4

3

Opmerkingen van de raad van bestuur bij het Prospectus .....................................................5

4

Beoordeling van het Bod...........................................................................................................5
4.1

Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de Doelvennootschap ..........5

4.2
Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de Aandeelhouders .............6
4.2.1 De biedprijs ......................................................................................................................6
4.2.2 Risico’s voor Aandeelhouders die het Bod niet aanvaarden ..............................................6
4.3

Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de schuldeisers ...................7

4.4
Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de werknemers van de
Doelvennootschap...........................................................................................................................7

5

4.5

Visie van de Raad van Bestuur op de strategische plannen van de Bieder ............................7

4.6

Algemene beoordeling ..........................................................................................................8

Aandelen in het bezit van de leden van de raad van bestuur en van de personen die zij in

feite vertegenwoordigen ...................................................................................................................8
6

Statutaire Goedkeuringsclausules En Rechten Van Voorkoop ...............................................8

7

Voorlichting Van De Werknemers Van De Doelvennootschap ................................................9

8

Algemene Bepalingen ...............................................................................................................9
8.1

Verantwoordelijke personen .................................................................................................9

8.2

Goedkeuring van de Memorie van Antwoord door de FSMA .................................................9

8.3

Talen ....................................................................................................................................9

8.4

Beschikbaarheid van de Memorie van Antwoord...................................................................9

8.5

Aanvullingen op de Memorie van Antwoord ........................................................................ 10

8.6

Toekomstgerichte verklaringen ........................................................................................... 10

8.7

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.............................................................................. 11

2/11

1

INLEIDING

1.1

ACHTERGROND

Op 18 juni 2020 omstreeks 13u heeft de raad van bestuur van de Doelvennootschap1 (de “Raad van
Bestuur”), in een vergadering waarop alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd waren, akte
genomen van het feit dat:
(i)

de Bieder2 voortaan eigenaar was van 2.324.312 (hetzij 96,85%) aandelen in de
Doelvennootschap, na ze ‘s ochtends op diezelfde 18 juni 2020 te hebben verworven van
Dassault Belgique Aviation, nadat alle opschortende voorwaarden waaraan deze
verwerving was onderwerpen, waren verwezenlijkt;

(ii)

vermits de drempel van 30% van de effecten met stemrecht in de Doelvennootschap die
dag overschreden werd door de Bieder, een openbaar overnamebod, zoals vereist onder
artikel 5 van de OBA-Wet en artikel 50 van het OBA-KB, uitgebracht moest en zou worden
door de Bieder op alle 75.688 (hetzij 3,15%) aandelen in de Doelvennootschap die niet
worden aangehouden door de Bieder (de “Aandelen”) (het “Bod”);

(iii)

overeenkomstig het ontwerpprospectus voorgelegd door de Bieder ter goedkeuring van de
FSMA, en als dusdanig meegedeeld door de FSMA aan de raad van bestuur van de
Doelvennootschap, om aangehecht te blijven aan de notulen van de vergadering van de
Raad van Bestuur van 18 juni 2020 (het “Prospectus”), de prijs van het Bod EUR 32,09
per Aandeel zou bedragen en dat het Bod zal zou worden gevolgd door een vereenvoudigd
uitkoopbod.

De Raad van Bestuur heeft daarna vastgesteld dat de tekst van het Prospectus slechts op detailpunten
is gewijzigd in vergelijking met het ontwerp van prospectus dat de Bieder eerder ten vertrouwelijke titel
had meegedeeld aan alle bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd waren op de vergadering,
zodat zij dit vóór deze vergadering konden onderzoeken en hun eventuele opmerkingen formuleren en
zich uitspreken over de memorie van antwoord die de Raad van Bestuur aan de FSMA dient voor te
leggen overeenkomstig de artikelen 22 en volgende van de OBA-wet en de artikelen 26 en verder juncto
artikel 57 van het OBA-KB (de "Memorie van Antwoord").
Naar aanleiding van dit onderzoek, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, huidige
Memorie van Antwoord opgesteld.

1

Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Haachtsesteenweg 1470, 1130 Brussel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0405.770.992 (RPR Brussel, Franstalig) (de “Doelvennootschap”).
2
Blueberry, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-LambrechtsWoluwe (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0748.658.173 (RPR
Brussel, Nederlandstalig) (de “Bieder”).
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1.2

DEFINITIES

Behalve wanneer anders aangeduid in deze Memorie van Antwoord, hebben de met een hoofdletter
geschreven termen en uitdrukkingen dezelfde betekenis als diegene die er in het Prospectus aan wordt
gegeven.
2

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is op datum van de Memorie van Antwoord3 als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Einde van termijn

Tom Feys

Niet-uitvoerend
bestuurder,
voorzitter van de raad van
bestuur

Jaarvergadering 2024

Onafhankelijk bestuurder

Jaarvergadering 2021

Onafhankelijk bestuurder

Jaarvergadering 2021

Michèle Lardot-Gillot

Onafhankelijk bestuurder

Jaarvergadering 2021

B Global Management BV, met

Niet-uitvoerend bestuurder

Jaarvergadering 2024

Olivier Henin

Niet-uitvoerend bestuurder

Jaarvergadering 2024

Sergio Calandri

Niet-uitvoerend bestuurder

Jaarvergadering 2022

Ilse Van de Mierop

Niet-uitvoerend bestuurder

Jaarvergadering 2024

Alexandra Vanhoudenhoven

Niet-uitvoerend bestuurder

Jaarvergadering 2022

Conseils,

Gestion,

Organisation NV, met als vaste
vertegenwoordiger
Philippe
Delaunois
GEFOR NV,

met

als

vaste

vertegenwoordiger Jacques De
Smet

als vaste vertegenwoordiger
Stéphane Burton

B Global Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Stéphane Burton, is tevens uitvoerend
bestuurder van de Bieder. Olivier Henin, Tom Feys en Sergio Calandri zijn tevens niet-uitvoerende
bestuurders van de Bieder. Alexandra Vanhoudenhoven is bedrijfsjurist bij FPIM.

3

Naar aanleiding van de verwezenlijking van de aandelenoverdracht in het kader van de Koop-Verkoopovereenkomst namen
Charles Edelstenne, Olivier Costa de Beauregard, Loïk Segalen, José Sulzer-Houis, Carole Fiquemont-Demailly en Shipset7 BV
vrijwillig ontslag als bestuurder, en werden B Global Management BV, Olivier Henin, Tom Feys, Ilse Van de Mierop, Alexandra
Vanhoudenhoven en Sergio Calandri gecoöpteerd als bestuurder.
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3

OPMERKINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJ HET PROSPECTUS

De Raad van Bestuur is van oordeel dat het Prospectus geen leemten vertoont en geen gegevens bevat
die de Aandeelhouders kunnen misleiden. Bijgevolg werd er geen melding gemaakt aan de FSMA en
de Bieder overeenkomstig artikel 26, lid 2 juncto artikel 57 van het OBA-KB.
4

BEOORDELING VAN HET BOD

De Raad van Bestuur kwam tot de volgende beoordeling van het Bod:
4.1

GEVOLGEN VAN DE UITVOERING VAN HET BOD VOOR DE BELANGEN VAN DE DOELVENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 28, §1, 1° juncto artikel 57 van het OBA-KB, heeft de Raad van Bestuur de
gevolgen onderzocht van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de Doelvennootschap.
De Raad van Bestuur neemt daarbij het welgekende feit in aanmerking dat de Bieder en haar
dochtervennootschappen, alsook haar twee aandeelhouders (FPIM en Sabena Aerospace, elk met
inachtneming van de aard en het belang van zijn betrokkenheid in de activiteiten in de luchtvaartsector),
over een jarenlange ervaring en significante knowhow in de luchtvaartsector beschikken.
De Raad van Bestuur begrijpt ook dat het het voornemen van de Bieder is om (i) de financiering van het
businessplan van de leden van de groep te vergemakkelijken, (ii) iedere mogelijke samenwerking
tussen hen te bevorderen en (iii) het engagement en de betrokkenheid van het management en het
personeel zowel binnen Sabca als binnen Sabena Aerospace Engineering te ondersteunen en te
versterken.
De Raad van bestuur leidt hieruit af dat het het voornemen is van de Bieder om te werken aan de
ontwikkeling van een internationale luchtvaartgroep, gevestigd in België, met dien verstande dat het de
bedoeling is dat deze groep een strategische katalysator vormt voor de ontwikkeling van de activiteiten
van elk van haar leden (momenteel de Doelvennootschap en de Sabena Aerospace Engineering groep).
De schrapping van de beursnotering van de Doelvennootschap zal anderzijds tot een belangrijke
kosten- en tijdsbesparing leiden, gezien (i) de afwezigheid van het dwingend regelgevend kader van
toepassing op beursgenoteerde ondernemingen; (ii) de vereenvoudigde Doelvennootschapsstructuur
(met in begrip van een vereenvoudigde corporate governance structuur) waartoe de beoogde delisting
aanleiding geeft.
Ten slotte is de Raad van Bestuur van mening dat de uitvoering van het Bod, naar aanleiding van de
voorafgaande verwerving door de Bieder van 96,85% van de aandelen in de Doelvennootschap, als
dusdanig geen nadelig effect zou kunnen hebben op de continuïteit van de lopende overeenkomsten
van de Doelvennootschap, zijnde de overeenkomsten die de Doelvennootschap in het kader van haar
bedrijfsvoering heeft gesloten met derde-partijen en die op datum van deze Memorie van antwoord nog
steeds van kracht zijn.
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4.2

GEVOLGEN VAN DE UITVOERING VAN HET BOD VOOR DE BELANGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Vervolgens heeft de Raad van Bestuur zich overeenkomstig artikel 28, § 1, 1° juncto artikel 57 van het
OBA-KB beraden over de gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de
Aandeelhouders.
4.2.1

DE BIEDPRIJS

De Raad van Bestuur heeft de berekening van de Biedprijs (EUR 32,09 per Aandeel) en referentiekader
voor de waardering van de Aandelen in het prospectus (Hoofdstuk 8.2) onderzocht.
De Raad van Bestuur stelt vast dat de Biedprijs premies (beschouwd vóór het aangaan van de KoopVerkoopovereenkomst op 5 februari) vertegenwoordigt van:
-

54,1% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde prijs per aandeel over de laatste twaalf

-

maanden;
51,1% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde prijs per aandeel over de laatste 60

-

dagen;
54,1% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde prijs per aandeel over de laatste 30
dagen;
48,5% ten opzichte van de slotkoers op de dag vóór het aangaan van de KoopVerkoopovereenkomst op 5 februari 2020.

Dit premieniveau kan ook worden vergeleken met de biedpremies boven de volume gewogen
gemiddelde prijs over de periode van één maand voorafgaand aan de aankondiging van de transactie,
die sinds 2010 in België worden aangeboden bij openbare overnamebiedingen met een
transactiewaarde van EUR 100 miljoen of meer. Voor een steekproef van 15 van dergelijke transacties
bedroeg de gemiddelde biedpremie 40% en de mediaan biedpremie 25%.
De analyse van eerdere transacties met betrekking tot aandelen in de Doelvennootschap toont aan dat
de Biedprijs een premie van 347,3% omvat ten opzichte van de prijs per aandeel aangeboden door
Dassault Belgique Aviation aan Fokker Aerospace B.V. 11 maanden voorafgaand aan het aangaan van
de Koop-Verkoopovereenkomst.
Tot slot komen de resultaten van de DCF-waardering zoals opgenomen in het Prospectus overeen met
een prijs per aandeel van EUR 32,0833, op basis van de toekomstige vrije kasstromen voor de
Doelvennootschap over 2020-2025.
Onverminderd de eindbeoordeling uitgedrukt in hoofdstuk 4.6 hieronder, is de Raad van bestuur van
mening geen opmerkingen te moeten formuleren bij de berekening van de Biedprijs en het
referentiekader voor de waardering van de Aandelen.
4.2.2

RISICO’S VOOR AANDEELHOUDERS DIE HET BOD NIET AANVAARDEN

Vermits de Bieder reeds meer dan 95% van alle aandelen in de Doelvennootschap aanhoudt, heeft hij
het recht om na de Initiële Aanvaardingsperiode een uitkoopbod uit te brengen overeenkomstig artikel
7:82, §1 WVV. De Raad van bestuur stelt vast dat de Bieder zich er bovendien toe heeft verbonden om
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met toepassing van artikel 7:82, §1 WVV en artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het OBA-KB een
vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen.
Zodoende zal de Bieder de Aandelen die niet worden aangeboden, van rechtswege en aan dezelfde
modaliteiten als het Bod verwerven. In het kader van het vereenvoudigd uitkoopbod zal de nietaanvaardende Aandeelhouder alsnog verplicht zijn om zijn Aandelen over te dragen aan de Bieder.
4.3

GEVOLGEN VAN DE UITVOERING VAN HET BOD VOOR DE BELANGEN VAN DE SCHULDEISERS

Verder heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 28, § 1, 1° juncto artikel 57 van het OBA-KB
stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de
schuldeisers van de Doelvennootschap.
Op basis van het Prospectus ziet de Raad van Bestuur geen elementen die aangeven dat het Bod een
nadelig effect zou hebben op de belangen van de financiële of andere schuldeisers van de
Doelvennootschap.
4.4

GEVOLGEN VAN DE UITVOERING
DOELVENNOOTSCHAP

VAN HET

BOD

VOOR DE BELANGEN VAN DE WERKNEMERS VAN DE

Tevens heeft de Raad van Bestuur zich overeenkomstig artikel 28, § 1, 1° juncto artikel 57 van het OBAKB beraden over de gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de werknemers.
De Raad van Bestuur merkt op dat het Prospectus in Hoofdstuk 7.2.1 het volgende bepaalt:
“De Bieder beoogt dat de Doelvennootschap de ontwikkeling van elk van haar businessunits voortzet,
rekening houdend met hun respectieve uitdagingen. Elke businessunit moet die uitdagingen aanpakken
om de dienstverlening aan haar klanten en haar activiteiten verder te ontwikkelen. In deze context is het
de intentie om de businessunit “Maintenance Repair & Overhaul” (MRO), die gevestigd is op de
luchthaven van Charleroi, te verzelfstandigen in een aparte dochtervennootschap zodat ze een
herontwikkeling van haar activiteiten kan nastreven binnen een kader dat is aangepast aan de behoeften
van haar klanten en aan haar specifieke uitdagingen.
De Bieder zal tevens maximale samenwerking tussen Sabca en Sabena Aerospace Engineering
bevorderen om de gevolgen van de huidige crisis voor hun respectieve bedrijfsplannen in het algemeen
en voor hun personeel in het bijzonder zo veel als mogelijk te beperken.”
De Raad van Bestuur ziet geen redenen om aan te nemen dat het welslagen van het Bod van aard zou
zijn een nadelig effect te hebben op de belangen van de werknemers of de werkgelegenheid in de
Doelvennootschap.
4.5

VISIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP DE STRATEGISCHE PLANNEN VAN DE BIEDER

De Raad van Bestuur verwijst naar de strategische plannen van de Bieder, die uiteen worden gezet in
Hoofdstuk 7.2.1 van het Prospectus.
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De Raad van Bestuur begrijpt dat de Doelvennootschap, deel uitmakend van een nieuwe internationale
luchtvaartgroep gevestigd in België, na het Bod activiteiten zal blijven uitoefenen die vergelijkbaar zijn
met haar huidige activiteiten en de Raad van Bestuur verwacht dat uit de strategische plannen van de
Bieder geen negatieve gevolgen zullen voortvloeien voor de Doelvennootschap, haar werknemers en
haar klanten.
4.6

ALGEMENE BEOORDELING

Gelet op het voorgaande brengt de Raad van Bestuur met unanimiteit van de stemmen zijn standpunt
uit dat het Bod aan de aandeelhouders, aan wie het gericht zal zijn, een opportuniteit verschaft om hun
aandelen te gelde te maken aan een rechtvaardige en aantrekkelijke prijs.
5

AANDELEN IN HET BEZIT VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE
PERSONEN DIE ZIJ IN FEITE VERTEGENWOORDIGEN

Op de datum van deze Memorie van Antwoord bezit de Doelvennootschap geen eigen aandelen en
worden de volgende aandelen van de Doelvennootschap aangehouden door de leden van de Raad van
Bestuur of door personen die zij in feite vertegenwoordigen, en de betreffende personen hebben
hieromtrent de volgende verklaringen afgelegd:
i.

iii.

B Global Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Stéphane Burton, verklaart
dat zij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die de Bieder thans bezit in de
Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod.
Olivier Henin verklaart dat hij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die de
Bieder thans bezit in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod.
Tom Feys verklaart dat hij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die de

iv.

Bieder thans bezit in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod.
Ilse Van de Mierop verklaart dat zij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen

ii.

die de Bieder thans bezit in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het
Bod.
v.

vi.
vii.

6

Alexandra Vanhoudenhoven verklaart dat zij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De
aandelen die de Bieder thans bezit in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp
van het Bod.
Sergio Calandri verklaart dat hij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die
de Bieder thans bezit in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod.
Alle leden van de Raad van Bestuur verklaren overeenkomstig artikel 28, §2 juncto
artikel 57 van het OBA-KB dat zij geen aandelen in de Doelvennootschap in hun bezit
hebben.

STATUTAIRE GOEDKEURINGSCLAUSULES EN RECHTEN VAN VOORKOOP

De statuten van de Doelvennootschap bevatten geen goedkeuringsclausules, noch rechten van
voorkoop met betrekking tot de overdracht van de Aandelen, noch andere statutaire clausules die een
beperking van de overdraagbaarheid of van de mogelijkheid tot overname van de Aandelen met zich
meebrengen. Evenmin heeft de raad van bestuur kennis van preferentiële rechten tot verwerving van
Aandelen in hoofde van bepaalde personen.
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7

VOORLICHTING VAN DE WERKNEMERS VAN DE DOELVENNOOTSCHAP

De Doelvennootschap heeft twee ondernemingsraden: één voor haar vestiging in Charleroi en één voor
haar vestiging in Brussel.
Overeenkomstig artikel 42 en volgende van de OBA-Wet heeft de Raad van Bestuur de
ondernemingsraden kennisgeven van het Bod en van het Prospectus en heeft hij hen zijn standpunt
hierover toegelicht zoals uiteengezet in deze Memorie van antwoord.
8

ALGEMENE BEPALINGEN

8.1

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN

De Doelvennootschap, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de in de
Memorie van Antwoord verstrekte informatie.
Zij verklaart dat, voor zover haar bekend, de gegevens in de Memorie van Antwoord beantwoorden aan
de realiteit en geen leemten vertonen die de draagwijdte van deze Memorie van Antwoord zouden
wijzigen.
8.2

GOEDKEURING VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD DOOR DE FSMA

De Nederlandstalige versie van deze Memorie van Antwoord werd op 23 juni 2020 goedgekeurd door
de FSMA, overeenkomstig artikel 28, §3 van de OBA-Wet. Deze goedkeuring houdt geen enkele
beoordeling in van de opportuniteit, noch van de kwaliteit van het Bod.
8.3

TALEN

Er wordt eveneens een Franstalige vertaling van de Memorie van Antwoord ter beschikking gesteld. In
geval van enige onverenigbaarheid tussen de Franstalige vertaling en de officiële Nederlandstalige
versie heeft deze laatste voorrang.
De Doelvennootschap is verantwoordelijk voor de overeenstemming tussen beide versies.
8.4

BESCHIKBAARHEID VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD

Deze Memorie van Antwoord wordt bij het Prospectus gevoegd als Bijlage 10.2.
Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten
van BNP Paribas Fortis NV, of telefonisch bij BNP Paribas Fortis NV op het nummer +32 2 433 41 13.
De elektronische versies van het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn eveneens beschikbaar
op het internet op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands) en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans), en op de websites van de Doelvennootschap
(www.sabca.be), FPIM (http://www.sfpi-fpim.be) en Sabena Aerospace (https://www.sabenaaerospace.com).
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8.5

AANVULLINGEN OP DE MEMORIE VAN ANTWOORD

Overeenkomstig artikel 30 van de OBA-Wet dient elke met de informatie in de Memorie van Antwoord
verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed
kan zijn op de beoordeling van het Bod en zich voordoet of wordt vastgesteld tussen het tijdstip van
goedkeuring van de Memorie van Antwoord en de definitieve afsluiting van het Bod, te worden vermeld
in een aanvulling op de Memorie van Antwoord.
Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de aanvulling op de Memorie van Antwoord binnen ten
hoogste vijf werkdagen op dezelfde wijze worden goedgekeurd en ten minste conform dezelfde
regelingen gepubliceerd worden als de oorspronkelijke Memorie van Antwoord.
8.6

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Deze Memorie van Antwoord bevat toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en schattingen met
betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Bieder en de Doelvennootschap, hun
dochtervennootschappen of verbonden entiteiten en de markten waarop zij actief zijn. Sommige van
deze toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en schattingen kenmerken zich door het gebruik van
woorden zoals, zonder exhaustief te zijn: “gelooft”, “denkt”, “voorziet”, “anticipeert”, “zoekt”, “zou”,
“plant”, “verwacht”, “overweegt”, “rekent”, “kan”, “zal”, “blijft”, “wenst”, “begrijpt”, “is voornemens”, “heeft
de intentie”, “vertrouwt op”, “tracht”, “schat”, “meent”, en vergelijkbare uitdrukkingen of het gebruik van
de toekomstige tijd.
Dergelijke verklaringen, vooruitzichten en schattingen zijn gebaseerd op meerdere veronderstellingen
en beoordelingen van bekende of onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die redelijk en
aanvaardbaar lijken op het moment van de beoordeling, maar die later al dan niet juist kunnen blijken
te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren
waarover de Bieder of de Doelvennootschap geen controle hebben.
Bijgevolg is het mogelijk dat de resultaten, de financiële toestand, de prestaties of de verwezenlijkingen
van de Bieder en de Doelvennootschap of de resultaten van de sector in werkelijkheid aanzienlijk
verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen beschreven of gesuggereerd
in deze toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten of schattingen.
De verklaringen, vooruitzichten en schattingen zijn enkel geldig op de datum van de Memorie van
Antwoord en de Doelvennootschap verbindt zich er niet toe om deze verklaringen, vooruitzichten of
schattingen te actualiseren om rekening te houden met eventuele veranderingen in hun verwachtingen
ter zake of met veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke
verklaringen, vooruitzichten of schattingen berusten, uitgezonderd wanneer een dergelijke aanpassing
vereist is overeenkomstig artikel 30 van de OBA-Wet.
Gezien deze onzekerheden mogen Aandeelhouders slechts in redelijke mate voortgaan op zulke
toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en schattingen.
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8.7

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Het Bod en de uit het Bod voortvloeiende overeenkomsten tussen de Bieder en de Aandeelhouders zijn
onderworpen aan het Belgische recht en in het bijzonder aan de OBA-Wet en het OBA-KB.
Het Marktenhof is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil voortvloeiend uit of in verband
met dit Bod.

____________________
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