RESULTATEN VAN HET VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR
OVERNAMEBOD IN GELD
door
SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS SA
(afgekort SOCLINPAR SA)
een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te route d'Esch 412F, L-1471 Luxemburg, Groot-Hertogdom
Luxemburg, en ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 16.980

(hierna Bieder)

OP ALLE AANDELEN DIE NIET REEDS IN HET BEZIT ZIJN VAN DE BIEDER, FINANCIÈRE
FRÉDÉRIC JACOBS OF DE DOELVENNOOTSCHAP
(hetzij in het totaal 606.150 Aandelen)
uitgegeven door

SAPEC SA

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 500 bus 6, 1050 Brussel, België en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0403.085.280

Bij afsluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode op 15 december 2017, zijn 519.169 Aandelen in
Sapec ingebracht, dewelke 38,32% van de Aandelen in Sapec in omloop vertegenwoordigen.
Dientengevolge zullen de Bieder en de Personen verbonden aan de Bieder, na de effectieve overdracht
van de aangeboden aandelen gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode, 1.268.019 Aandelen in Sapec
aanhouden, dewelke 93.58% van de Aandelen in Sapec in omloop vertegenwoordigen.
De Aandelen in Sapec dewelke zijn ingebracht in het Overnamebod gedurende de Initiële
Aanvaardingsperiode, moeten ten laatste betaald worden op 22 december 2017.
Overeenkomstig sectie 7.7 van het Prospectus, wanneer de Bieder en de Personen verbonden aan de
Bieder meer dan 90,00% van de Aandelen in Sapec bezitten bij Afsluiting van de Initiële
Aanvaardingsperiode, is de Bieder verplicht het Overnamebod te heropenen aan dezelfde
voorwaarden, overeenkomstig artikel 35, 1° van het Koninklijk Besluit op openbare
overnamebiedingen.
Biedprijs:
EUR 60,00 per Aandeel in Sapec
Daaropvolgende Aanvaardingsperiode:
van 4 januari 2018 tot 23 januari 2018 om 16u00 (CET)

De resultaten van de Daaropvolgende Aanvaardingsperiode zullen ten laatste op 26 januari 2018
worden gepubliceerd. De Aandelen in Sapec dewelke zijn ingebracht in het Overnamebod gedurende
de Daaropvolgende Aanvaardingsperiode, moeten ten laatste betaald worden op 31 januari 2018.
Indien, bij afsluiting van de Daaropvolgende Aanvaardingsperiode, (i) de Bieder en de Personen
verbonden aan de Bieder 95% (of meer) van de Aandelen in Sapec aanhouden en (ii) de Bieder ten
minste 90% van de aandelen heeft verworven die het voorwerp uitmaken van het Overnamebod, dan
zal de Bieder kunnen overgaan tot een Vereenvoudigd Uitkoopbod (“squeeze-out”) aan dezelfde
voorwaarden als het Overnamebod, overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit
op openbare overnamebiedingen en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen. In dit geval zal
een Vereenvoudigd Uitkoopbod mogelijk zijn als de Bieder en de Personen verbonden aan de Bieder
95,53% (of meer) van de Aandelen in Sapec bezitten aan het einde van het Overnamebod.
Het Prospectus (met inbegrip van het Aanvaardingsformulier) kan gratis worden verkregen via de
Loket Instelling, of telefonisch via +32.2.287.92.84.
Een elektronische versie van het Prospectus, goedgekeurd door de FSMA, is eveneens beschikbaar op
de site van de Loket Instelling (www.degroofpetercam.be ; sectie « pers ») en van Sapec
(www.sapec.be).

De Aanvaardingsformulieren kunnen worden ingediend bij de Loket Instelling:

Bank Degroof Petercam NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 44, 1040
Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0403.212.172.

