Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("Simac") en Simal Beheer B.V.
("Simal") ingevolge artikel 6 lid 1, artikel 10 lid 1, artikel 10 lid 3, artikel 12 lid 1 en artikel
18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het aanbevolen
openbare bod door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal
van Simac niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling bevat geen aanbod, of een
uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te
schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een
goedgekeurd biedingsbericht zoals vandaag algemeen verkrijgbaar wordt gesteld door
Simac. De woorden die in dit persbericht met hoofdletters worden geschreven maar niet
gedefinieerd zijn in dit persbericht hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het
Biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of
gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN
UIT OP SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 6 november 2013
Kernpunten van de transactie


Simal brengt vandaag het aanbevolen volledig openbaar bod op Simac van € 3,00
(drie euro) (cum dividend) in contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door
Simal (het "Bod") uit.



De Raad van Commissarissen en de Directie van Simac steunen het Bod en bevelen
het Bod unaniem aan.



De aanmeldingstermijn start op 7 november 2013 om 09.00 uur en eindigt op 7
januari 2014 om 17.30 uur.



Simac heeft een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen
die zal plaatsvinden op 16 december om 15.00 uur, waar, onder andere, het Bod zal
worden besproken.

Het Bod
Simal brengt het Bod uit onder de voorwaarden en restricties zoals opgenomen in het
biedingsbericht gedateerd 6 november 2013 dat vandaag door Simal algemeen verkrijgbaar
wordt gesteld (het "Biedingsbericht"). Het Biedingsbericht is op 6 november 2013 door de
Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") goedgekeurd.
Simal en Simac zijn er van overtuigd dat het in het belang is van Simac, de aan haar
verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers dat Simal haar enig
aandeelhouder wordt en dat de notering van de gewone aandelen Simac op NYSE Euronext
Amsterdam wordt beëindigd. Hierdoor zal Simac slagvaardiger haar strategie kunnen
uitoefenen.
Het Bod past ook in de wens van Simal en Simac om van Simac weer een volledig
familiebedrijf te maken, waarbij de belangen van Simac, de aan haar verbonden
ondernemingen, haar klanten, leveranciers en medewerkers voorop staan en de continuïteit
van Simac gewaarborgd blijft.
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Volledige ondersteuning en aanbeveling
De Raad van Commissarissen en de Directie steunen het Bod en bevelen het unaniem aan de
aandeelhouders van Simac aan. Na nauwkeurige overweging van alternatieven voor Simac
zijn de Raad van Commissarissen en de Directie tot de stellige overtuiging gekomen dat het
Bod de aandeelhouders een faire prijs biedt en dat het Bod in het belang is van Simac, de aan
haar verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers.
NIBC Bank N.V. heeft een fairness-opinie verstrekt aan de Raad van Commissarissen en de
Directie, en is van mening dat het Bod fair is voor de houders van gewone aandelen van
Simac vanuit een financieel oogpunt.
Met in achtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft Eric van Schagen (CEO van
Simac) zich afzijdig gehouden bij enige beraadslaging en besluitvorming door de Directie en
Raad van Commissarissen inzake het Bod. Het besluit om de voorwaardelijke overeenkomst
inzake het Bod aan te gaan, is genomen door de Directie (met uitzondering van Eric van
Schagen) en de Raad van Commissarissen na inwinning van financieel en juridisch advies.
Eric van Schagen, CEO van Simac: "Met de keuze voor de terugkeer naar een 100%
familiebedrijf wordt duidelijkheid gegeven omtrent de toekomst van Simac, hetgeen goed is
voor de stabiliteit van Simac en de belangen van haar stakeholders."
Abel Slippens, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Simac: "De Raad van
Commissarissen is verheugd dat de familie van Schagen in het streven om Simac weer tot een
familiebedrijf te maken de overige aandeelhouders de mogelijkheid biedt van een exit tegen
een faire prijs."
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Simac heeft een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen die zal
plaatsvinden op 16 december om 15.00 uur ten kantore van Simac, de Run 1101, 5503 LB
Veldhoven (de "BAVA"), waar onder andere het Bod zal worden besproken. Daarnaast
zullen enkele besluiten welke verband houden met het Bod worden voorgelegd aan de
BAVA.
Een standpuntbepaling die de informatie verschaft aan aandeelhouders van Simac zoals
vereist door artikel 18 lid 2 van het Bob (de "Standpuntbepaling") wordt vandaag
gelijktijdig met de publicatie van het Biedingsbericht algemeen verkrijgbaar gesteld door
Simac.
Aanmeldingstermijn
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 7 november 2013 om 09:00 uur en eindigt, tenzij de
Aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 van het Bob, om 17:30 uur,
op 7 januari 2014.
Aandelen die voor Sluitingsdatum zijn aangeboden, mogen niet worden teruggetrokken,
behoudens het recht tot herroeping (i) gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn
in overeenstemming met artikel 15 lid 3 van het Bob of (ii) in geval van een verhoging van de
Biedprijs in overeenstemming met artikel 15a lid 3 van het Bob. Aandelen die zijn
aangeboden voorafgaand aan de Sluitingsdatum, mogen teruggetrokken worden gedurende de
verlengde Aanmeldingstermijn. Echter, Aandelen die voorafgaand aan een dergelijke
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verlenging van de Aanmeldingstermijn zijn aangeboden en tijdens een dergelijke verlenging
van de Aanmeldingstermijn niet zijn teruggetrokken, blijven onderworpen aan het Bod.
Als Simal het Bod gestand doet, zal Simal alle Aandelen aanvaarden die op geldige wijze zijn
aangemeld (of op ongeldige wijze, indien Simal de aanmelding desalniettemin aanvaardt) en
niet eerder zijn teruggetrokken in overeenstemming met de voorwaarden van het Bob met
inachtneming van de procedures zoals uiteengezet in het Biedingsbericht.
Aanvaarding door Aandeelhouders
Aandeelhouders die het Bod wensen te aanvaarden dienen hun Aandelen ter aanvaarding aan
te melden aan Simal via een Aangesloten Instelling overeenkomstig de voorwaarden van het
Bod.
Aandeelhouders die Aandelen houden via een Aangesloten Instelling dienen hun aanmelding
via hun commissionair, bank of effectenmakelaar uiterlijk op 7 januari 2014 om 17:30
Nederlandse tijd bekend te maken, tenzij de Aanmeldingstermijn is verlengd overeenkomstig
Hoofdstuk 4.7 (Verlenging van de Aanmeldingstermijn) of Hoofdstuk 4.3 (Verhoging van de
Biedprijs) van het Biedingsbericht. Uw commissionair, bank of effectenmakelaar kan een
eerdere deadline vaststellen voor aanmelding door Aandeelhouders zodat deze
commissionair, bank of effectenmakelaar voldoende tijd heeft om de aanmelding door te
geven aan het Betaal- en Wisselkantoor.
Aangesloten Instellingen die aanmeldingen ontvangen van zich onder het Bod aanmeldende
Aandeelhouders zullen de Aandelen uiterlijk op de Sluitingsdatum schriftelijk aanmelden bij
het Betaal- en Wisselkantoor. Door dergelijke Aandelen aan te melden verklaren de
Aangesloten Instellingen dat zij de Aandelen in bewaring hebben en verplichten zij zich ertoe
deze Aandelen uiterlijk op de Dag van Betaling aan Simal te zullen leveren.
Behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 3 en artikel 15a lid 3 Bob vormt het aanmelden van
Aandelen ter aanvaarding van het Bod een onherroepelijke opdracht tot het blokkeren van
enigerlei poging de aangemelde Aandelen te leveren, zodat op of voorafgaand aan de Dag
van Betaling niet tot levering van Aandelen kan worden overgegaan anders dan aan het
Betaal- en Wisselkantoor op de Dag van Betaling indien het Bod gestand is gedaan en de
Aandelen voor koop zijn aanvaard, en tot het debiteren op de Dag van Betaling van de
effectenrekening waarop dergelijke Aandelen worden gehouden ter zake van alle aangemelde
Aandelen na ontvangst van een opdracht van het Betaal- en Wisselkantoor tot ontvangst van
die Aandelen voor Simal en tegen betaling door het Betaal- en Wisselkantoor van de
Biedprijs voor die Aandelen.
Gestanddoening van het Bod
Het
Bod
wordt
gedaan
onder
voorbehoud
van
vervulling
van
de
Gestanddoeningsvoorwaarden zoals beschreven in het Biedingsbericht. Simal behoudt zich
het recht voor afstand te doen van één of meer van de Gestanddoeningsvoorwaarden (waarbij
wordt aangetekend dat Simal en Simac zijn overeengekomen dat van
Gestanddoeningsvoorwaarde 3.6(e) (Geen Aanwijzing AFM of Noteringsmaatregel Euronext
Amsterdam) zoals opgenomen in het Biedingsbericht alleen door Simal en Simac gezamenlijk
afstand kan worden gedaan), indien relevant en voor zover toegestaan bij wet. In het geval
Simal afstand doet van één of meer van de Gestanddoeningsvoorwaarden zal zij dat
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publiekelijk aankondigen op de wijze als bepaald in Hoofdstuk 4.12 (Aankondigingen) van
het Biedingsbericht.
Binnen 3 (drie) Werkdagen na de Sluitingsdatum zal Simal vaststellen of de
Gestanddoeningsvoorwaarden zijn vervuld of dat daarvan afstand zal worden gedaan.
Aansluitend zal Simal publiekelijk aankondigen of het Bod (i) gestand wordt gedaan; of (ii)
dat het Bod c.q. de Aanmeldingstermijn overeenkomstig artikel 15 Bob wordt verlengd; of
(iii) dat het Bod wordt ingetrokken op grond van het feit dat niet aan de
Gestanddoeningsvoorwaarden is voldaan.
In geval Simal aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan zal Simal alle Aandelen kopen
die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door Simal afstand wordt
gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd. Voldoening van de Biedprijs geschiedt
alsdan conform het bepaalde in Hoofdstuk 4.10 (Betaling en Overdracht) van het
Biedingsbericht.
Indien op of voorafgaand aan de dag gelegen 3 (drie) Werkdagen na de Sluitingsdatum niet
aan de Gestanddoeningsvoorwaarden is voldaan of daarvan afstand is gedaan door Simal, zal
het Bod van rechtswege eindigen en worden alle aangemelde Aandelen vrijgegeven.
Verlenging van de Aanmeldingstermijn
Simal kan het Bod eenmalig verlengen tot na de Sluitingsdatum voor een periode van
tenminste twee weken en niet meer dan tien weken gerekend vanaf de oorspronkelijke
Sluitingsdatum, en, in het geval van een openbaar bod op de Aandelen door een derde, tot de
datum waarop de aanmeldingstermijn van het openbaar bod van de derde eindigt,
overeenkomstig artikel 15 lid 1 en lid 5 van het Bob. Indien de Aanmeldingstermijn wordt
verlengd, zal dit, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, uiterlijk op de derde
Werkdag na de oorspronkelijke Sluitingsdatum openbaar worden medegedeeld.
Gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn blijven Aandelen die zijn aangemeld
vóór een dergelijke verlenging van de oorspronkelijke Aanmeldingstermijn, gelden als
Aandelen die zijn aangemeld onder het Bod. In overeenstemming met artikel 15 lid 3 van het
Bob kunnen Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld vóór het einde van de
oorspronkelijke Aanmeldingstermijn tijdens de verlengingsperiode deze aanmelding
herroepen.
Daarnaast kan overeenkomstig artikel 15 lid 9 van het Bob de Aanmeldingstermijn worden
verlengd indien de Biedprijs is verhoogd binnen zeven werkdagen voor de Sluitingsdatum,
voor een periode van zeven werkdagen na de verhoging van de Biedprijs. Aandeelhouders
kunnen in overeenstemming met artikel 15a lid 3 van het Bob de aanmelding van Aandelen
binnen zeven Werkdagen herroepen na de dag van aankondiging van de verhoging van de
Biedprijs.
Na-aanmeldingstermijn
Simal kan overeenkomstig artikel 17 van het Bob, binnen 3 (drie) Werkdagen na
gestanddoening van het Bod, een Na-aanmeldingstermijn uitschrijven om Aandeelhouders
die hun Aandelen niet hebben aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn de mogelijkheid te
bieden hun Aandelen alsnog onder het Bod aan te melden onder dezelfde voorwaarden en
condities. Een dergelijke Na-aanmeldingstermijn zal aanvangen op de eerste Werkdag
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volgend op de aankondiging van de betreffende Na-aanmeldingstermijn en zal niet langer
duren dan 2 (twee) weken. Wanneer de Na-aanmeldingstermijn is aangekondigd, zal Simal
alle Aandelen aanvaarden die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, mits
Simal de aanmelding daarvan desalniettemin aanvaardt) tijdens deze termijn. Vervolgens zal
Simal binnen 3 (drie) Werkdagen na het eindigen van de Na-aanmeldingstermijn overgaan tot
betaling van de Biedprijs voor ieder Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op
ongeldige wijze, mits Simal de aanmelding daarvan desalniettemin aanvaardt).
Simal behoudt zich het recht voor om – na gestanddoening van het Bod – Aandeelhouders die
hun Aandelen niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid te bieden tot naaanmelding van de door hen gehouden Aandelen. Voor een eventuele na-aanmelding zullen
dezelfde voorwaarden gelden als omschreven in het Biedingsbericht, dit met inachtneming
van het bepaalde in artikel 17 Bob. Openstelling van de Na-aanmeldingstermijn zal uiterlijk
op de 3e (derde) Werkdag na de Gestanddoeningsdatum door middel van een openbare
mededeling worden aangekondigd.
Betaling en Overdracht
Indien Simal aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die
Aandelen onder het Bod verkopen op de Dag van Betaling zijnde uiterlijk de 3e (derde)
Werkdag na de Gestanddoeningsdatum, de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat voor of
uiterlijk op de Sluitingsdag op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door
Simal afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid), op welk moment ontbinding of
nietigverklaring van een aanmelding of levering door een Aandeelhouder niet toegestaan zal
zijn, en uiterlijk op de Dag van Betaling is geleverd.
Betaling van de Biedprijs voor ieder Aandeel dat in de Na-aanmeldingstermijn op geldige
wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door Simal afstand wordt gedaan van de
betrokken ongeldigheid), op welk moment ontbinding of nietigverklaring van een aanmelding
of levering door een Aandeelhouder niet toegestaan zal zijn, zal geschieden op de 3e (derde)
Werkdag na afloop van de Na-aanmeldingstermijn mits de aldus aangemelde Aandelen
uiterlijk op deze 3e (derde) Werkdag zijn geleverd.
Liquiditeit en opheffing notering
Verwerving van de Aandelen door Simal onder het Bod zal onder meer leiden tot een
vermindering van het aantal Aandeelhouders en het aantal Aandelen dat verhandeld wordt
aan Euronext Amsterdam en kan de verhandelbaarheid (die nu al beperkt is), de liquiditeit en
de marktwaarde van de resterende verhandelbare Aandelen negatief beïnvloeden.
Daarnaast kan Simal er naar streven om een van de procedures in te leiden zoals uiteengezet
in Hoofdstuk 3.8.3 (Mogelijke maatregelen door de Bieder om 100% van de Aandelen te
verkrijgen) van het Biedingsbericht, met inbegrip van procedures die zouden kunnen leiden
tot de beëindiging van de notering van de Aandelen (inclusief niet aangeboden Aandelen). In
geval van een openbaar bod staat Euronext Amsterdam als beleidsregel geen opheffing van
notering toe als niet ten minste 95% van de genoteerde aandelen wordt gehouden door een
enkele entiteit of door een groep die wordt gecontroleerd door een enkele entiteit.
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Aankondigingen
Aankondigingen betreffende het Bod – voor zover Simal of Simac daartoe bij wet verplicht is
en voor het overige voor zover Simal of Simac op grond van de haar terzake toekomende
discretionaire bevoegdheid daartoe besluit – zullen via een persbericht worden gedaan. Deze
persberichten zullen tevens worden gepubliceerd op de website van Simac:
http://www.simac.com/nl/techniek/holding-nieuws/cDU32_Nieuws.aspx.
Beschikbaarheid Biedingsbericht en Standpuntbepaling
Simal brengt het Bod uit onder de voorwaarden en restricties zoals opgenomen in het
Biedingsbericht dat vandaag door Simal algemeen verkrijgbaar gesteld is.
De
Standpuntbepaling is vandaag door Simac algemeen verkrijgbaar gesteld.
Dit persbericht bevat geselecteerde en samengevatte informatie met betrekking tot het Bod en
vervangt het Biedingsbericht en/of de Standpuntbepaling niet. De informatie opgenomen in
dit persbericht is niet volledig en aanvullende informatie is opgenomen in het Biedingsbericht
en in de Standpuntbepaling.
Aandeelhouders wordt geadviseerd om het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling in detail
te bestuderen en waar van toepassing onafhankelijk advies te verkrijgen om tot een
weloverwogen standpunt te komen met betrekking tot het Bod en de inhoud van het
Biedingsbericht en de Standpuntbepaling.
Afschriften van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zijn beschikbaar op
www.simac.com/biedingsbericht. De website van Simac maakt geen onderdeel uit van (noch
is zij daar door referentie aan haar onderdeel van gemaakt) het Biedingsbericht noch de
Standpuntbepaling.
Daarnaast zijn zowel afschriften van het Biedingsbericht, de
Standpuntbepaling als van de statuten van Simac kosteloos te verkrijgen bij het Betaal- en
Wisselkantoor via onderstaande adresgegevens:
Het Betaal- en Wisselkantoor:
Rabobank International
Croeselaan 18
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
Tel: +31 (0)30 712 3785
Fax: +31 (0)30 712 3474
Email: prospectus@rabobank.com
De statuten van Simac, zoals deze luiden per de datum van het Biedingsbericht en door Simac
op de hierna vermelde website per de datum van het Biedingsbericht openbaar zijn gemaakt,
worden geacht een integraal onderdeel uit te maken van het Biedingsbericht. De statuten als
voornoemd
zijn
beschikbaar
via
de
website
van
Simac:
http://www.simac.com/nl/techniek/corporate-governance/algemeen/DU47_Statuten.aspx.

6

Adviseurs
BoerCroon treedt op als financieel adviseur van Simal. NIBC Bank treedt op als financieel
adviseur van Simac.
Clifford Chance treedt op als juridisch adviseur van Simal.
juridisch adviseur van Simac.

NautaDutilh treedt op als

Restricties
Personen (waaronder, maar niet beperkt tot, bewaarders, gevolmachtigden en trustkantoren)
die het Biedingsbericht of een ander daaraan gerelateerd document naar een jurisdictie buiten
Nederland sturen of zulks anderszins beogen te doen, dienen zorgvuldig kennis te nemen van
Hoofdstuk 1 (Restricties en Belangrijke Informatie) van het Biedingsbericht alvorens daartoe
over te gaan. De verspreiding van het Biedingsbericht en/of het Bod in andere jurisdicties
dan Nederland kunnen bij wet of andere regelgeving beperkt of verboden zijn en derhalve
dienen personen die beschikking krijgen over het Biedingsbericht te informeren naar
dergelijke beperkingen en verboden en overeenkomstig te handelen. Het is niet uitgesloten
dat handelen in strijd met dergelijke beperkingen en verboden in de betreffende jurisdictie
kwalificeert als een overtreding of misdrijf van toepasselijke wet- en regelgeving. Simal,
haar Aandeelhouders en elk van hun adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid af voor
schending door enig persoon van dergelijke beperkingen of verboden.
Het Bod wordt niet, direct of indirect, gedaan in, en mag niet worden aanvaard door, of
namens Aandeelhouders vanuit een jurisdictie waarin het doen van het Bod of het aanvaarden
daarvan niet in overeenstemming is met de in die jurisdictie geldende wet- en regelgeving, of
waarvoor enige registratie bij, goedkeuring van of kennisgeving aan een toezichthoudende
instantie door Simal is vereist, die niet uitdrukkelijk onder de voorwaarden en bepalingen van
het Biedingsbericht wordt bestreken. Personen buiten Nederland die het Bod willen
aanvaarden, dienen alle restricties te respecteren in die jurisdictie die van toepassing zijn
onder de toepasselijke wet- en regelgeving en iedere vereiste autorisatie, goedkeuring of
instemming te verkrijgen. Simac, Simal, haar aandeelhouders en elk van hun bestuurders,
commissarissen, werknemers en adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid af voor schending
door enig persoon van dergelijke beperkingen of verboden.
Canada en de Verenigde Staten
Het Bod wordt niet, direct of indirect, op enigerlei wijze (waaronder maar niet uitsluitend
door het gebruik van postdiensten, e-mailsystemen, telefoon, fax, telex of elektronische
transmissie) gedaan in Canada of de Verenigde Staten, en het Bod kan niet door een dergelijk
gebruik worden aanvaard, in of vanuit Canada of de Verenigde Staten. Dienovereenkomstig
mag het Biedingsbericht en alle bijbehorende documentatie niet worden verstuurd per post of
anderszins verspreid of verzonden worden binnen of naar Canada en de Verenigde Staten.
Personen die dergelijke documenten ontvangen (inclusief, zonder beperking, bewaarders,
gevolmachtigden en beheerders) mogen deze niet distribueren of verzenden naar zulke
jurisdicties; indien dit toch gebeurt kan het Bod niet op een dergelijke wijze rechtsgeldig
worden aanvaard.
Het Biedingsbericht is niet ingediend bij of beoordeeld door de United States Securities and
Exchange Commission ("SEC") of enige effecten commissie van de Verenigde Staten en
noch de SEC noch een dergelijke commissie heeft het Biedingsbericht goedgekeurd of
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afgekeurd of bepaald of het Biedingsbericht waarheidsgetrouw of volledig is.
verklaring van het tegendeel is een misdrijf in de Verenigde Staten.

Enige

Mededelingen omtrent toekomstverwachtingen
Het Biedingsbericht bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's
en onzekerheden inhouden. Hoewel Simal van mening is dat de verwachtingen die in
dergelijke mededelingen worden weerspiegeld gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen
en aannames, kan Simal geen zekerheid bieden dat dergelijke toekomstverwachtingen
worden verwezenlijkt of juist blijken te zijn. Derhalve wordt geen garantie gegeven dat
dergelijke toekomstverwachtingen ook zullen worden verwezenlijkt of in de toekomst juist
zullen blijken te zijn. Dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen dienen te worden
beoordeeld in de wetenschap dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten in belangrijke
mate kunnen afwijken van de genoemde verwachtingen als gevolg van onder meer politieke,
economische of juridische veranderingen in de markten en omgeving waarin Simal en/of
Simac actief zijn, alsmede van algemene zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn
aan de ondernemingen van Simal en Simac. Simal aanvaardt geen verplichting om
publiekelijk enige op de toekomst gerichte mededeling of informatie aan te vullen of bij te
stellen behalve daar waar dit door de wet of een toezichthouder wordt vereist.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere
informatie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling,
De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het Biedingsbericht en de
Standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen.
Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming met toepasselijke regels, gewone
aandelen in Simac buiten het Bod om te verwerven. Indien Simal gewone aandelen Simac
buiten het Bod om zal verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in
overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, 040-258
27 08 of Eric van Schagen, Simal, 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatieen communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering).
Simac behaalde in 2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch
concentreert Simac zich op de Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs
NYSE Euronext Amsterdam.
***
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