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Beëindiging beursnotering en afwikkeling inkoopbod
Op 14 januari 2019 heeft Batenburg Techniek N.V. (‘Batenburg’) aangegeven kennis te hebben
genomen van de melding van grootaandeelhouder VP Exploitatie N.V. (‘VPE’) dat zij haar
aandelenbelang heeft uitgebreid naar meer dan 95% van de aandelen in Batenburg.
In het licht hiervan heeft Batenburg middels het persbericht van 11 maart 2019 aangekondigd Euronext
te verzoeken om de notering van de aandelen aan de Amsterdamse effectenbeurs te beëindigen op
26 april 2019 aan het einde van de handelsdag. Tevens heeft Batenburg in hetzelfde persbericht
aangekondigd vanaf 13 maart 2019 een bod (het ‘Inkoopbod’) uit te brengen op alle uitstaande gewone
aandelen, behalve op de aandelen die worden gehouden door VPE, zodat aan zijn aandeelhouders een
redelijke exitmogelijkheid wordt geboden.
Beëindiging van de beursnotering
Zoals aangekondigd in het persbericht van 11 maart 2019 heeft Batenburg een verzoek gedaan om de
beursnotering van de aandelen te beëindigen op 26 april 2019. Euronext Amsterdam heeft ingestemd met dit
verzoek. Dit betekent dat 26 april 2019 de laatste dag is waarop nog handel in het aandeel Batenburg plaats
kan vinden. Vanaf maandag 29 april 2019 zijn de aandelen niet meer genoteerd aan de beurs. Na een periode
van 63 jaar komt hiermee een einde aan de beursnotering van de onderneming aan de Amsterdamse
effectenbeurs.
Afwikkeling Inkoopbod
Batenburg maakt middels dit persbericht bekend dat het Inkoopbod voor het verkrijgen van gewone aandelen
in Batenburg aangeboden via Euronext Amsterdam tegen een biedprijs van EUR 46,- per gewoon aandeel op
24 april 2019, 17:40 CET is beëindigd.
Onder het Inkoopbod zijn 100.941 gewone aandelen aangeboden, die allemaal door Batenburg zijn verkregen.
Deze gewone aandelen vertegenwoordigen 4,19% van het totale geplaatste kapitaal. De aangeboden
aandelen hebben een gezamenlijke waarde van EUR 4.643.286,- tegen een biedprijs van EUR 46,- per
gewoon aandeel. Het aantal aangeboden aandelen is exclusief 80 prioriteitsaandelen die zullen worden
overgedragen aan de vennootschap en worden geconverteerd in 480 gewone aandelen.
Op 13 maart 2019 werden door Batenburg geen aandelen (0,00%) in het totale geplaatste kapitaal van de
onderneming gehouden.
Per 24 april 2019 nabeurs en rekening houdende met de gewone aandelen die zijn aangeboden onder het
Inkoopbod houdt Batenburg 100.941 gewone aandelen, die 4,19% van het totale geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen. De onder het Inkoopbod aangeboden gewone aandelen zullen worden ingetrokken.
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Over Batenburg Techniek
Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in het hart van de smart industry. Met meer dan
1.000 specialisten richt Batenburg Techniek zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de
productie, teelt en vastgoedexploitatie van klanten in de industrie en infra. Vanuit drie divisies – Batenburg
Industriële Componenten, Batenburg Industriële Automatisering en Batenburg Installatietechniek – worden
slimme componenten geleverd, geïnstalleerd en wordt hoogwaardige software ontworpen om processen te
besturen.
Voor meer informatie, bezoek batenburg.nl

