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DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR OF
VANUIT ENIG RECHTSGEBIED WAAR HET EEN OVERTREDING VAN DE RELEVANTE WETTEN VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU VORMEN

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN SIHOLD NV EN SIOEN INDUSTRIES NV
PERSBERICHT – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - ARDOOIE, 31 MAART 2021

SIHOLD VERWERFT 96,08% VAN SIOEN INDUSTRIES EN
HEROPENT HET BOD VAN 8 TOT EN MET 27 APRIL 2021 MET
HET OOG OP EEN VEREENVOUDIGD OPENBAAR UITKOOPBOD
EN DE DAAROPVOLGENDE STOPZETTING VAN DE NOTERING
VAN SIOEN OP EURONEXT BRUSSEL
Na afsluiting van de aanvaardingsperiode op 24 maart 2021 bezit Sihold NV (samen met Sioen Industries), 19.003.937 aandelen
in Sioen. Dit vertegenwoordigt 96,08% van alle uitstaande aandelen. Tot nu toe werden er in totaal 5.910.048 aandelen van
Sioen Industries NV aangeboden in het bod. Om over te gaan tot een vereenvoudigd uitkoopbod dient de bieder en de met
de bieder verbonden personen naar aanleiding van het bod minstens 96,62% van de aandelen in Sioen Industries te bezitten.
Daartoe zal Sihold het bod heropenen vanaf 8 april 2021 tot en met 27 april 2021, 16 uur. De resultaten van de heropening
zullen rond 4 mei worden bekendgemaakt. De betaling van de biedprijs zal uiterlijk op 6 mei 2021 plaatsvinden.
Michèle Sioen, vertegenwoordiger van bieder Sihold: “We zijn bijzonder blij met de hoge respons op ons bod. De overgrote
meerderheid van de beleggers heeft het bod gunstig onthaald. We bieden de aandeelhouders die hun aandelen nog niet
hebben aangeboden in het bod nog de kans om op eenvoudige wijze hun aandelen over te dragen aan Sihold en hun
aanvaarding aan hun financiële tussenpersoon te melden. Dit met het oog op de voorgenomen aanvraag tot schrapping uit de
notering van Euronext Brussel. Daartoe wordt het bod vanaf 8 april heropend. Wij bevestigen onze intentie om over te gaan tot
een integrale beursexit.”
Het prospectus (met inbegrip van het memorie van antwoord, het verslag van de onafhankelijke expert en het
aanvaardingsformulier) en het supplement zijn beschikbaar op de volgende websites: www.kbc.be/sioen en
https://investors.sioen.com/nl en kunnen kosteloos verkregen worden via de loketten van KBC Bank en CBC Banque of via het
telefoonnummer: +32 (0)78 152 153. Het prospectus is uitsluitend opgesteld in het Nederlands. Een Franse en Engelse vertaling
van de samenvatting van het prospectus is beschikbaar op bovenvermelde websites.
Disclaimer
Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, publicatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enig rechtsgebied waarin een
dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de financiële wet- en regelgeving
in dergelijke rechtsgebieden.
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