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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, 28 APRIL 2021

SIHOLD VERWERFT 97,71% VAN SIOEN INDUSTRIES EN GAAT
OVER TOT HET UITKOOPBOD - SIOEN INDUSTRIES VERLAAT
DE BEURS OP 31 MEI.
Na afsluiting van de heropende aanvaardingsperiode op 27 april 2021 bezit Sihold NV (samen met Sioen Industries),
19.327.816 aandelen in Sioen en werd de drempel overschreden die haar toelaat een uitkoopbod te lanceren.
Vanaf 5 mei 2021 tot en met 28 mei 2021, 16 uur (de Aanvaardingsperiode) hebben aandeelhouders die tot nu hun aandelen
nog niet hadden aangeboden in het bod alsnog de mogelijkheid om via hun financiële tussenpersoon de biedprijs t.b.v.
€ 27 per aandeel te bekomen. Daarna zullen zij deze bij de Deposito- en Consignatiekas kunnen opvragen.
De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens deze laatste Aanvaardingsperiode worden aangeboden zal uiterlijk op
2 juni 2021 plaatsvinden. De aandelen die bij het verstrijken van de Aanvaardingsperiode niet zijn aangeboden, zullen worden
geacht van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen. De noodzakelijke middelen voor de betaling van de biedprijs van de
aldus overgedragen aandelen zal in bewaring worden gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas ten gunste van hun vroegere
eigenaars. Na afloop van het Uitkoopbod zal Euronext ambtshalve overgaan tot de schrapping van het aandeel van
Sioen Industries.
Michèle Sioen, vertegenwoordiger van bieder Sihold: “We zijn bijzonder tevreden dat wij het bod tot een succesvol einde hebben
kunnen brengen. Wij willen uitdrukkelijk alle aandeelhouders danken voor het jarenlange vertrouwen. Met dit uitkoopbod en de
uiteindelijke stopzetting van de notering kunnen wij ons nu richten op de volgende levensfase van Sioen Industries. Er wachten het
bedrijf nog heel wat uitdagingen die wij als familie met volle moed tegemoet zien.”
Het Prospectus met het Supplement is kosteloos verkrijgbaar via de loketten van KBC Bank en CBC Banque of via het
telefoonnummer: +32 (0)78 152 153. Tevens is er een elektronische versie van deze documenten beschikbaar op het internet
op de volgende website: www.kbc.be/sioen en op de website van de Doelvennootschap: https://investors.sioen.com/nl.
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.

Voor bijkomende inlichtingen/financiële informatie/investor relations
Geert Asselman, CFO
Sioen Industries NV, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, Tel. 051/74.09.00
E-mail: corporate@sioen.com Website: www.sioen.com
De financiële dienst wordt verzorgd door volgende bankinstellingen: KBC Bank, BNP Paribas Fortis Bank, ING Bank, Belfius Bank en Bank Degroof Petercam.

