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Heerlen en Columbia, Maryland (Verenigde Staten), 21 december 2010

DSM wil Martek overnemen als nieuw groeiplatform voor Nutrition
DSM (NYSE Euronext; DSM KON) zal bod uitbrengen van US$31,50 per aandeel Martek
Biosciences Corporation (NASDAQ: MATK) in een transactie geheel in contanten (via
een openbaar bod)
Totaal bedrag US$1.087 miljoen (circa €829 miljoen)
Bod betekent een premie van 35% op de slotkoers van het aandeel Martek op 20
december 2010
Board of Directors Martek adviseert aandeelhouders om op het bod in te gaan
Acquisitie verschaft DSM nieuw groeiplatform voor natuurlijke, gezonde
voedingsingrediënten op basis van meervoudig onverzadigde vetzuren (Polyunsaturated
Fatty Acids oftewel PUFA’s) (Omega-3 DHA en Omega-6 ARA).
Van PUFA’s is klinisch bewezen dat ze belangrijke gezondheidsvoordelen bieden voor
de mens. Martek is een leidende onderneming op dit gebied, met sterke posities in met
name toepassingen in zuigelingenvoeding.
De acquisitie verschaft DSM een leiderschapspositie in PUFA’s en zuigelingenvoeding,
versterkt DSM’s aanwezigheid in de Verenigde Staten in hoge mate en betekent een
uitbreiding van DSM’s complementaire technologieplatform op het gebied van
fermentaties op basis van algen en andere micro-organismen
Martek’s groei zal worden versneld dankzij DSM’s wereldwijde marktbereik,
technologiebasis en toepassingskennis- en kunde, alsmede DSM’s kennis van de
voedingsmiddelen- dranken- en wereldwijde voedingssupplementenmarkt, en DSM’s
sterke positie op het gebied van industriële biotechnologie en daaraan gerelateerde
toepassingen
De acquisitie zal onmiddellijk bijdragen aan de winst per aandeel
Koninklijke DSM N.V. en Martek Biosciences Corporation maken vandaag bekend dat zij
een definitieve overeenkomst hebben gesloten waarbij DSM alle uitstaande gewone
aandelen Martek zal verkrijgen voor US$31,50 per aandeel in contanten voor een totaal
bedrag van US$1.087 miljoen. De transactie is goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen van DSM en wordt ondersteund door de Board of Directors van Martek.
Het biedingsproces zal, afhankelijk van de gebruikelijke condities, naar verwachting in
februari 2011 worden afgerond, en de transactie zal naar verwachting in het eerste of
tweede kwartaal van 2011 worden afgerond.
De overeengekomen prijs betekent een premie van 35% op de slotkoers van US$ 23,36 van het
aandeel Martek op 20 december 2010 en een premie van 39% op de volume-gewogen
gemiddelde slotkoers van het gewone aandeel Martek over de laatste 90 dagen.
De Transactie
De acquisitie heeft de vorm van een bod in contanten op alle uitstaande gewone aandelen
Martek, gevolgd door een fusie waarbij elk eventueel resterende gewone aandeel Martek wordt
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omgezet naar dezelfde contante prijs per aandeel als in het openbare bod is betaald. Het
openbare bod zal naar verwachting ingaan tussen 10 januari 2011 en 25 januari 2011. De Board
of Directors van Martek heeft de aandeelhouders geadviseerd om het bod te accepteren en hun
aandelen aan te bieden zodra het bod wordt uitgebracht. De acquisitie is onderhevig aan de
gebruikelijke voorwaarden, inclusief de voorwaarde dat de meerderheid van de uitstaande
aandelen Martek moet worden aangeboden, op niet-verwaterde basis, en de voorwaarde dat de
toepasselijke wachttijd onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Act is verlopen of beëindigd en
goedkeuringen zijn verkregen van andere relevante regelgevende instanties. Het biedingsproces
zal naar verwachting in februari 2011 worden afgerond, en de transactie naar verwachting in het
eerste of tweede kwartaal van 2011.
Voor de transactie geldt geen opschortende voorwaarde betreffende financiering, en DSM is
voornemens de acquisitie uit bestaande middelen te financieren.
Strategische achtergrond
De aankoop door DSM van Martek, een in de Verenigde Staten gevestigde producent van
hoogwaardige producten van microbiële oorsprong die de gezondheid en het welzijn via de
voeding bevorderen, wordt de eerste grote acquisitie van DSM na de succesvolle transformatie
van DSM tot Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Deze transactie is geheel in lijn
met de strategie die DSM heeft geformuleerd voor zijn Nutrition-cluster (“voortzetting van
waardegroei”) en voegt een nieuw groeiplatform toe op het gebied van gezonde en natuurlijke
voedingsingrediënten voor zuigelingenvoeding en andere toepassingen in voedingsmiddelen en
dranken, waarbij de nadruk ligt op meervoudig onverzadigde vetzuren (Polyunsaturated Fatty
Acids, PUFA’s) zoals microbiële Omega-3 DHA (docosahexaeenzuur) en Omega-6 ARA
(arachidonzuur).
Er is significant en breed wetenschappelijk bewijs voor een link tussen gezondheid en voeding.
Van PUFA’s is klinisch bewezen dat ze bij mensen een positieve invloed hebben op de
gezondheid, en Martek is een leidende onderneming op dit gebied. Martek is daarom voor DSM
een aantrekkelijke strategische acquisitie. De acquisitie biedt DSM nieuwe kansen in het
zuigelingenvoedingsegment, in de voedingsmiddelen- en drankensector en in
voedingssupplementen, en creëert voor DSM een sterk platform om met Martek’s microbiële
DHA- en ARA-producten actief te worden in de snelgroeiende markt voor Omega-3 en Omega6.
DSM zal met behulp van zijn wereldwijde infrastructuur voor voedingsproducten (wereldwijd
marktbereik, kennis en kunde op het gebied van toepassingen, R&D en productietechnologie)
gerichte en versnelde groei kunnen bewerkstelligen voor deze producten in regio’s,
toepassingen en marktsegmenten die complementair zijn aan Martek’s bestaande sterke positie
in de Verenigde Staten op het gebied van zuigelingenvoeding en de groeiende positie in de
voedingsmiddelen- en drankensector en in voedingssupplementen. Dankzij de schaalgrootte en
middelen die DSM toevoegt aan de toch al sterke activiteiten van Martek wordt DSM in één klap
een leidende speler op het gebied van microbiële PUFA’s en verwacht DSM via dit
aantrekkelijke groeisegment aansprekende financiële resultaten te behalen voor zijn
aandeelhouders. De acquisitie zal onmiddellijk bijdragen aan de winst per aandeel van DSM met
15 tot 20 eurocent per gewoon aandeel op jaarbasis.
De beide ondernemingen werken al lange tijd samen; DSM levert Martek het belangrijkste
basismateriaal voor ARA. DSM beschikt over intellectuele eigendom die complementair is aan
Martek’s brede portfolio aan octrooien en intellectuele eigendom. Dit betekent dat na
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samenvoeging van de ondernemingen de concurrentiepositie van hun producten nog sterker zal
worden.
DSM zal ook profiteren van het feit dat Martek onlangs Amerifit heeft overgenomen. Dit is een
aantrekkelijke consumentenbusiness op het gebied van onder merknaam verkochte
voedingssupplementen met zeer specifieke gezondheidsvoordelen, die als additioneel
afzetkanaal kan dienen voor de door zowel Martek als DSM geleverde ingrediënten.
Bovendien wordt verwacht dat Martek’s op algen en andere micro-organismen gebaseerde
biotechnologieplatform en zijn robuuste op algen gebaseerde technologiepijplijn, die DSM’s
eigen biotechnologieportfolio goed aanvullen, nieuwe groeikansen zullen opleveren, zowel op
voedingsgebied als op andere (industriële) gebieden.
De acquisitie zal naar verwachting belangrijke synergievoordelen opleveren voor de
winstgevendheid dankzij schaalvergroting op het gebied van distributie, marketing en
productontwikkeling en andere efficiency-effecten in de bedrijfsvoering, en zal de winstgroei van
DSM versnellen.
Martek heeft zijn hoofdkantoor in Columbia (Maryland, Verenigde Staten) en behaalde in het
financiële jaar dat op 31 oktober 2010 eindigde een omzet van US$ 450 miljoen. Martek heeft
vijf hoofdlocaties en er werken circa 600 mensen.
Feike Sijbesma, CEO/Voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf als toelichting:
“Martek is een geweldig bedrijf en een leider op het gebied van de innovatie, ontwikkeling,
productie en verkoop van hoogwaardige producten van microbiële oorsprong die de gezondheid
en het welzijn via de voeding bevorderen. DSM heeft enorm veel respect voor de producten, de
organisatie en de mensen van Martek. Wij verheugen ons op de samenwerking met hun zeer
deskundige team.”
“Deze acquisitie is een aantrekkelijke en logische volgende stap voor DSM. De leidende positie
van Martek op het gebied van gezonde, natuurlijke ingrediënten en algentechnologie voegt een
nieuw groeiplatform toe aan onze Nutrition-business. DSM is een unieke partner voor Martek en
gezien ons bewezen vermogen om businesses in sterk concurrerende omgevingen te laten
groeien, denken we dat we Martek naar een nieuw niveau kunnen brengen.”
Board of Directors-voorzitter Robert J. Flanagan van Martek verklaarde:
"We zijn trots op wat onze onderneming heeft bereikt en verheugd over het feit dat DSM de
waarde van onze onderneming onderkent. Na een grondige analyse door onze Raad van
Bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat deze transactie de beste waarde biedt voor onze
aandeelhouders.”
Martek’s CEO Steve Dubin verklaarde:
“We zijn blij dat we deze transactie kunnen aankondigen, die naar onze mening de belangen
van Martek en van onze aandeelhouders het beste dient. Na een zorgvuldige analyse, heeft
onze Raad van Bestuur unaniem zijn goedkeuring gegeven aan deze transactie met DSM, een
bedrijf dat een sterke reputatie geniet en wereldwijd actief is. Het verheugt ons dat in deze
transactie Martek’s voedingsingrediënten, technologieplatform, marktpositie en hoog opgeleide
personeel op waarde worden geschat, en dat de transactie significante waarde oplevert voor
onze aandeelhouders. We werken al vele jaren samen met DSM en hebben er vertrouwen in dat
zij onze toekomstvisie voor Martek delen.”
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Conference calls
DSM houdt vandaag ten behoeve van de media een conference call van 08.30 tot 09.00 uur
(+31 (0)10 29 44 224 of +44 (0) 203 365 3207). Voor beleggers en analisten wordt van 09.30 tot
10.30 uur een conference call gehouden (+31 (0)10 29 44 271 of +44 (0) 203 365 3207. In het
beleggersgedeelte van de DSM-website www.dsm.com kan een presentatie worden
gedownload waarin nadere informatie wordt gegeven. De calls worden opgenomen en zijn te
beluisteren op www.dsm.com.
Additionele informatie
Allen & Company LLC fungeert bij de transactie als exclusieve financiële adviseur van Martek.
Hogan Lovells US LLP fungeert als juridisch adviseur van Martek en Morris, Nichols, Arsht &
Tunnell LLP fungeert als juridisch adviseur van de onafhankelijke leden van de Board of
Directors van Martek. JP Morgan plc is de financiële adviseur van DSM, en Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP fungeert voor DSM als juridisch adviseur.
DSM – de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming
Koninklijke DSM N.V. creëert oplossingen die voeding, bescherming en prestaties verbeteren.
Eindmarkten zijn o.a. voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, producten voor
persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto’s, coatings en verf, elektronica, life protection en
producten voor de bouw. DSM richt zich bij al zijn activiteiten op de triple bottom line van
economische prestaties, kwaliteit van de leefomgeving en sociale verantwoordelijkheid en streeft
ernaar deze elementen gelijktijdig en in gelijke mate te realiseren. DSM heeft een nettojaaromzet van circa € 8 miljard en biedt werk aan zo’n 22.700 mensen wereldwijd. Het
hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland en de onderneming heeft vestigingen op vijf
continenten. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is te vinden op:
www.dsm.com
Martek
Martek is een leidende onderneming op het gebied van de innovatie, ontwikkeling, productie en
verkoop van hoogwaardige producten van microbiële oorsprong die de gezondheid en het
welzijn bevorderen via de voeding. Het technologieplatform van de onderneming omvat Martek’s
kernexpertise, brede ervaring en zelf ontwikkelde technologie op gebieden zoals microbiële
biologie, algae genomics, fermentatie en opwerking. Op basis van dit platform heeft Martek een
aantal producten ontwikkeld, waaronder het belangrijkste product van de onderneming,
life’sDHA™, een duurzame en vegetarische bron van algen-DHA (docosahexaeenzuur) dat
belangrijk is voor de gezondheid van de hersenen, hart en ogen gedurende het leven en dat
wordt toegepast in zuigelingenvoeding, zwangerschaps- en babyvoedingsproducten,
voedingsmiddelen en dranken, voedingssupplementen en diervoeding. De onderneming
produceert tevens life’sARA™ (arachidonzuur), een omega-6 vetzuur dat wordt toegepast in
zuigelingenvoeding en groeimelk. Martek’s dochteronderneming Amerifit Brands houdt zich
bezig met de ontwikkeling, verkoop en distributie van onder merknaam verkochte
consumentenproducten op het gebied van gezondheid en welzijn. De onderneming beschikt
over toonaangevende merken in zijn belangrijkste productcategorieën. De producten van
Amerifit zijn verkrijgbaar in de meeste grote supermarkten, groothandels, drogisterijen,
kruidenierszaken en specialiteitenwinkels en omvatten onder meer: Culturelle®, een belangrijk
probiotica-supplement; AZO, het belangrijkste merk voor zonder recept verkrijgbare middelen ter
bestrijding en detectie van urineweginfecties, en Estroven®, het belangrijkste merk voor geheel
natuurlijke voedingssupplementen dat menopauzeklachten tegengaat.
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Zie voor meer informatie over Martek Biosciences de website www.Martek.com. Voor een
volledig overzicht van life’sDHA™ en life’sARA™ producten, zie www.lifesdha.com. Meer
informatie over Amerifit Brands is te vinden op http://www.amerifit.com.
Voor meer informatie:
DSM Corporate Communications
Herman Betten
tel. +31 (0) 45 5782017
fax +31 (0) 45 5740680
e-mail media.relations@dsm.com

DSM Investor Relations
Hans Vossen
tel. +31 (0) 45 5782864
fax +31 (0) 10 4590275
e-mail investor.relations@dsm.com

Brunswick Group
Jennifer Lowney/Justin Dini
Tel +1 212 706 7889
e-mail dsm@brunswickgroup.com

Brunswick Group
Kate Miller/Jonathan Glass
Tel +44 20 7396 3544
e-mail dsm@brunswickgroup.com

Martek Corporate Communications
Cassie France-Kelly
Tel. +1 443-542-2116
e-mail media@martek.com

Martek Investor Relations
Kyle Stults
Tel. +1 443-542-2565
e-mail investors@martek.com

Additionele informatie
Het openbare bod dat in dit persbericht wordt beschreven is nog niet ingegaan. Dit persbericht
en de beschrijving erin vormen noch een bod tot aankoop noch een uitnodiging om aandelen
Martek te verkopen. Op het moment dat het openbare bod ingaat zijn DSM en zijn volle
dochteronderneming Greenback Acquisition Corporation voornemens een Tender Offer
Statement on Schedule TO in te dienen waarin een bod tot aankoop, een model letter of
transmittal en andere documenten met betrekking tot het openbare bod zijn opgenomen, en is
Martek voornemens een Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 in te
dienen met betrekking tot het openbare bod. DSM, Greenback Acquisition Corporation en
Martek zijn voornemens deze documenten te versturen aan de aandeelhouders van Martek.
Deze documenten zullen belangrijke informatie bevatten over het openbare bod, en
aandeelhouders van Martek worden met klem verzocht om kennis te nemen van de documenten
zodra deze beschikbaar komen. Aandeelhouders kunnen kosteloos toegang krijgen tot een
kopie van deze documenten (zodra ze beschikbaar zijn) en andere documenten die door
Martek, DSM of Greenback Acquisition Corporation zijn ingediend bij de Securities and
Exchange Commission, via de door de SEC beheerde website op www.sec.gov. Daarnaast
kunnen aandeelhouders voor een kosteloze kopie van deze documenten (zodra deze
beschikbaar zijn) terecht tot het in het bod tot aankoop genoemde voorlichtingsbureau of bij
DSM.
Toekomstgerichte informatie
Deze informatie bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken die een aantal risico’s en
onzekerheden inhouden. Dergelijke uitspraken worden moeten worden gezien in het licht van
de risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan toekomstverwachtingen in het algemeen, en
de feitelijk waargenomen gebeurtenissen in de toekomst kunnen ook materieel afwijken van een
of meer daarop betrekking hebbende uitspraken. Dergelijke risico’s en onzekerheden omvatten:
onzekerheden met betrekking tot het tijdstipwaarop het openbare bod en de fusieplaatsvinden;
onzekerheden ten aanzien van het aantalMartek-aandeelhoudersdat op het bod zalingaan door
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hunaandelenaantebieden;
het
risicodateenconcurrerend
bod
wordtgedaan;
de
mogelijkheiddatnietwordtvoldaanaan, of datwordtafgeweken van, verschillendevoorwaarden die
aan
de
closing
van
de
transactiezijngesteld,
inclusief
de
mogelijkheiddateenoverheidsinstantiegoedkeuring van de voltooiing van de transactieverbiedt,
uitstelt of weigert; eventuele voorwaarden die zijn gesteld ten aanzien van de voltrekking van het
openbare bod en de fusie; het voldoen aan verschillende andere voorwaarden ten aanzien van
de voltooiing van het openbare bod en de fusie zoals beoogd door de fusie-overeenkomst; en
andere risicofactoren zoals van tijd tot tijd uiteengezet in het Annual Report van DSM en de bij
de SEC ingediende stukken, inclusief maar nietbeperkt tot Part I, Item 1A van Martek’sForm 10Kvoor het financiëlejaareindigend op 31 oktober 2009, overigerapporten van Martek op Form 10K, Form 10-Q en Form 8-K en, indieningediend, DSM’s Schedule TO en
daaraangerelateerdedocumentatie en het door Martek in verband met het openbare bod in
tedienenSchedule 14D-9. Uit het feit dat hierin toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen
moet niet worden geconcludeerd dat DSM of Martek ervan uitgaan dat de doelstellingen van
DSM of Martek zullen worden bereikt. DSM and Martek zijn niet verplicht om in het openbaar
toekomstgerichte uitspraken te actualiseren, hetzij als gevolg van nieuwe informatie,
toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
De Engelse versie van dit persbericht prevaleert boven alle andere taalversies.

6/6

