Dit is een gezamenlijk persbericht van AI Garden B.V. en Mediq N.V. ingevolge Artikel 10 lid 3 en Artikel 18 lid 3 van het
Besluit openbare biedingen Wft (het Bob) in verband met het aanbevolen openbare bod van AI Garden B.V. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Mediq N.V. Deze mededeling bevat geen aanbod, of uitnodiging voor een aanbod, om aandelen Mediq N.V. te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om geheel of gedeeltelijk, direct
of indirect, te worden gepubliceerd of gedistribueerd in of naar Canada en Japan. Termen die niet gedefinieerd worden in
dit persbericht zullen de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend in het Biedingsbericht.
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Persbericht
Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en
uitstaande Mediq aandelen van Advent
Publicatie van het Biedingsbericht; aanmeldingstermijn eindigt 4 januari 2013
Kernpunten van de transactie
Aanbevolen openbaar bod op alle Aandelen Mediq met een biedprijs van EUR 13,25 (cum dividend) in contanten per Aandeel
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Mediq steunen het Bod volledig en bevelen het unaniem aan
Positief advies verkregen van Mediq's Centrale Ondernemingsraad
Templeton Investment Counsel, LLC, Franklin Templeton Investments Corp., tezamen in bezit
van ongeveer 5.0% van de Aandelen, en Silchester International Investors LLP, in het bezit van
ongeveer 15.1% van de Aandelen, hebben toegezegd het Bod onherroepelijk te steunen en te
accepteren
Aanmeldingstermijn start op 9 november 2012 om 09:00 uur en eindigt op 4 januari 2013 om
17:40 uur, tenzij wordt verlengd
Mediq zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders oproepen die zal
plaatsvinden op 20 december 2012 om 14:00 uur waar, onder andere, het Bod zal worden besproken
Het Bod is onderhevig aan de vervulling van de Voorwaarden zoals opgenomen in het Biedingsbericht
Alle verzoeken voor goedkeuring ingediend bij relevante autoriteiten
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London/Utrecht, 8 november 2012 – Gelijktijdig met de publicatie van het Biedingsbericht kondigen AI
Garden B.V. (de Bieder), een vennootschap uiteindelijk indirect gecontroleerd door fondsen geadviseerd en gemanaged door Advent International Corporation (Advent) en Mediq N.V. (Mediq) vandaag
gezamenlijk aan dat de Bieder een aanbevolen openbaar bod in contanten uitbrengt op alle geplaatste
en uitstaande gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,25 elk (de Aandelen) in het kapitaal van Mediq (het Bod).
Het Bod
De Bieder brengt het Bod uit onder de voorwaarden zoals beschreven in het biedingsbericht van 8 november 2012 (het Biedingsbericht (the Offer Memorandum)). Aandeelhouders die hun Aandelen
aanmelden onder het Bod zullen voor ieder correct aangemeld en geleverd Aandeel een bedrag in contanten van EUR 13,25 (dertien euro en vijfentwintig cent) cum dividend (de Biedprijs) ontvangen.
Het Bod waardeert 100% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van Mediq op EUR 775
miljoen. De Biedprijs vertegenwoordigt een significante premie van 53% boven de slotkeurs op 21 september 2012.
De Bieder heeft in een persbericht van 24 september 2012, zoals geupdate op 5 oktober 2012, bevestigd dat zij over voldoende middelen beschikt om het Bod te kunnen financieren.
Unanieme aanbeveling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Mediq
Vanaf het eerste moment dat door de Bieder belangstelling is getoond, is er een transactiecommissie
gevormd, bestaande uit de heer S. van Keulen en de heer W.M. van den Goorbergh (beide lid van de
Raad van Commissarissen), de heer M.C. van Gelder (CEO Mediq) en de heer J.G. Janssen (CFO
Mediq), die samen met alle belangrijke externe professionele adviseurs, op zeer regelmatige basis conference calls en vergaderingen hebben gehad om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen,
toe te zien op het proces, het Bod en alternatieven daarvan (waaronder een stand-alone scenario en
eventuele transacties met derde partijen), alsmede de overwegingen te bespreken die ten grondslag
liggen aan de belangrijkste besluiten in dit kader. De Raad van Commissarissen heeft verschillende
vergaderingen gehad met haar adviseurs, en met en zonder de leden van de Raad van Bestuur. De
beslissing om de voorwaardelijke overeenkomst aan te gaan ten aanzien van het Bod, in het bijzonder
de Biedprijs, is genomen door de Raad van Commissarissen na overleg met zijn adviseurs (zonder dat
de Raad van Bestuur daarbij aanwezig was).
Met inachtneming van een (potentieel) tegenstrijdig belang, nu leden van de Raad van Bestuur waarschijnlijk als minderheidsaandeelhouder zullen deelnemen in de Bieder, hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, na uitgebreid juridisch en financieel advies en na zorgvuldige afweging van de strategische, financiële en sociale aspecten en de gevolgen van de voorgenomen transactie, alsmede andere alternatieven voor Mediq (waaronder een stand-alone scenario en eventuele
transacties met derde partijen), geconcludeerd dat, onder de huidige omstandigheden, het Bod redelijk
(fair) is voor de Aandeelhouders van Mediq vanuit een financieel oogpunt en in het beste belang is van
Mediq en alle andere stakeholders.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn van mening dat de Biedprijs, alsmede de
overige voorwaarden van het Bod, redelijk (reasonable and fair) zijn jegens de Aandeelhouders met
inachtneming van alle omstandigheden. In dit verband wordt verwezen naar de fairness opinies, waarin
zowel ING Bank N.V. als ABN AMRO Bank N.V. van oordeel zijn dat het Bod redelijk is voor de Aandeelhouders vanuit een financieel oogpunt.
Onder verwijzing naar het bovenstaande, ondersteunen de Raden unaniem het Bod en bevelen zij
unaniem de Aandeelhouders aan om het Bod te aanvaarden.
Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders
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Vrijdag 20 december 2012 om 14:00 uur zal een buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders van Mediq plaatsvinden op het hoofdkantoor van Mediq, Hertogswetering 159, 3543 AS
Utrecht (de BAVA), waar onder andere het Bod zal worden besproken conform Artikel 18 lid 1 van het
Bob. Daarnaast zullen enkele besluiten worden voorgelegd aan de BAVA in verband met het Bod.
Een standpuntbepaling die de informatie zal verschaffen aan de Aandeelhouders zoals vereist door
Artikel 18 lid 1 van het Bob (de Standpuntbepaling (the Position Statement)), inclusief de agenda voor
de BAVA (en de toelichting daarop), zal vanaf vandaag beschikbaar worden gemaakt door Mediq.
Ondernemingsraad
Mediq en de Bieder zijn verheugd om aan te kunnen kondigen dat Mediq's Centrale Ondernemingsraad
positief heeft geadviseerd over het Bod en de financiering daarvan.
De vakbonden betrokken bij Mediq en het secretariaat van de Sociaal Economische Raad zijn schriftelijk geïnformeerd over het Bod in overeenstemming met de SER Fusiegedragsregels 2000 (de Nederlandse code met betrekking tot het informeren en consulteren van vakbonden).
Toezeggingen
Templeton Investment Counsel, LLC, en Franklin Templeton Investments Corp., tezamen in bezit van
ongeveer 5.0% van de Aandelen, en Silchester International Investors LLP, in het bezit van ongeveer
15.1% van de Aandelen, hebben onherroepelijk toegezegd het Bod hun Aandelen aan te melden onder
het Bod zoals beschrevenen het Biedingsbericht en onder de zelfde voorwaarden die van toepassing
zijn op alle Aandeelhouders.
Templeton Investment Counsel, LLC, en Franklin Templeton Investments Corp. en Silchester International Investors LLP hebben in verband met het Bod geen informatie ontvangen die niet is opgenomen in
het Biedingsbericht.
Ieder lid van de Raden dat Aandelen houdt heeft de onherroepelijke toezegging gedaan, onder de
voorwaarde dat de Aanbeveling niet wordt ingetrokken of gewijzigd, de door hem/haar direct of indirect
gehouden Aandelen aan te zullen bieden onder het Bod gedurende de Aanmeldingstermijn met inachtneming van dezelfde voorwaarden als van toepassing zijn op alle Aandeelhouders en onder de voorwaarden en beperkingen opgenomen in het Biedingsbericht. De leden van de Raden hebben geen informatie ontvangen ten aanzien van het Bod welke niet in het Biedingsbericht is opgenomen
Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn gaat van start om 09:00 uur op 9 november 2012 en eindigt op 4 januari 2013
om 17:40 uur (de Uiterste Dag van Aanmelding), tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd (de
Aanmeldingstermijn), in welk geval de Uiterste Dag van Aanmelding de datum is waarop de Aanmeldingstermijn afloopt.
Aandelen die reeds zijn aangemeld op of voorafgaande aan de Uiterste Dag van Aanmelding mogen
niet worden herroepen, behoudens het recht om reeds aangemelde Aandelen te herroepen in overeenstemming met Artikel 5b lid 5, Artikel 15 lid 3 en 8 en Artikel 15a lid 3 van het Bob. In het geval van een
verlenging van de Aanmeldingstermijn blijven Aandelen die reeds zijn aangemeld en niet worden herroepen onderworpen aan het Bod.
Aanvaarding door de Aandeelhouders
Aandeelhouders die hun Aandelen houden via een Toegelaten Instelling worden verzocht om hun
Aanmelding via hun bank of commissionair niet later dan op 4 januari 2013 om 17:40 uur kenbaar te
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maken, tenzij de Aanmeldingstermijn is verlengd. De relevante bank of commissionair kan een eerdere
uiterste datum vaststellen voor Aanmelding door Aandeelhouders zodat deze bank of commissionair
voldoende tijd heeft om de Aanmelding door te geven aan Rabobank (het Omwissel- en Betaalkantoor).
De desbetreffende Toegelaten Instellingen mogen de Aanmeldingen slechts indienen bij het Omwisselen Betaalkantoor en alleen in schriftelijke vorm. Bij het indienen van de Aanmeldingen dient iedere
Toegelaten Instelling te verklaren dat: (i) zij de aangemelde Aandelen in hun administratie hebben opgenomen; (ii) de betrokken Aandeelhouder onherroepelijk garandeert dat hij/zij zal voldoen aan alle
restricties die worden genoemd in de Hoofdstukken 2 (Restrictions) en 3 (Important Information) van
het Biedingsbericht; en (iii) zij zich verplicht om de aangemelde Gewone Aandelen te leveren aan de
Bieder op de Dag van Overdracht, onder voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan.
Aandeelhouders die individueel zijn geregistreerd in het aandeelhoudersregister van Mediq (aandeelhouders op naam) die het Bod willen aanvaarden ten aanzien van hun Aandelen, dienen een compleet
en getekend aanmeldingsformulier te overhandigen aan het Omwissel- en Betaalkantoor in overeenstemming met de voorwaarden van het Bod, niet later dan op de Uiterste Dag van Aanmelding om
17:40 uur, tenzij de Aanmeldingstermijn is verlengd. De aanmeldingsformulieren zijn op verzoek verkrijgbaar bij het Omwissel- en Betaalkantoor. Het aanmeldingsformulier zal dienen als een akte van levering met betrekking tot de Aandelen waarnaar daarin verwezen wordt.
Gestanddoening
Het Bod wordt gedaan onder voorbehoud van de vervulling van de voorwaarden zoals uiteengezet in
Hoofdstuk 6.7.1 van het Biedingsbericht (de Voorwaarden). Van de Voorwaarden kan afstand worden
gedaan, voor zover toegestaan bij wet of overeenkomst, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 6.7.2 van het
Biedingsbericht.
Uiterlijk op de derde (3de) werkdag na de Uiterste Dag van Aanmelding, zijnde de Dag van Gestanddoening, zal de Bieder bepalen of de Voorwaarden vervuld zijn en of afstand daarvan zal worden gedaan en een openbare aankondiging doen dat ofwel (i) het Bod gestand wordt gedaan, ofwel (ii) het
Bod wordt verlengd in overeenstemming met Artikel 15 van het Bob, ofwel (iii) het Bod wordt beëindigd
omdat niet is voldaan aan de Voorwaarden en daarvan geen afstand is gedaan, alles met inachtneming
van Artikel 16 van het Bob en de Fusieovereenkomst.
Verlenging
Indien en voor zover één of meer van de Voorwaarden niet is vervuld op de Uiterste Dag van Aanmelding en daarvan geen afstand is gedaan in overeenstemming met Hoofdstuk 6.7.2 van het Biedingsbericht, zal de Bieder in overeenstemming met Artikel 15, lid 1 en 2 van het Bob, de Aanmeldingstermijn
verlengen met een minimale periode van twee (2) weken en een maximale periode van tien (10) weken
teneinde deze Voorwaarden in vervulling te doen gaan of daarvan afstand te doen, tenzij één of meer
van de Voorwaarden niet is vervuld op de initiële Uiterste Dag van Aanmelding en een volledig bod is
uitgebracht door een derde partij, waarbij de waarde van het volledige bod de Biedprijs overstijgt, in
welk geval de Bieder niet verplicht zal zijn, maar wel het recht heeft, om het Bod te verlengen na afloop
van de initiële Uiterste Dag van Aanmelding maar het Bod ook zal mogen beëindigen omdat niet is voldaan aan één of meer van de Voorwaarden en daarvan geen afstand is gedaan.
Verlenging van de Aanmeldingstermijn kan in ieder geval eenmalig (verlenging voor meer dan één periode is slecht mogelijk met goedkeuring van de AFM, die alleen in uitzonderlijke omstandigheden gegeven zal worden). Bij een dergelijke verlenging zullen alle verwijzingen in het Biedingsbericht naar
17:40 uur op de Uiterste Dag van Aanmelding, wijzigen in de laatste datum en tijd van de verlengde
Aanmeldingstermijn, tenzij uit de context anders blijkt.
Indien het Bod wordt verlengd, zodat de verplichting op grond van Artikel 16 van het Bob om aan te
kondigen of gestanddoening van het Bod wordt uitgesteld, zal een openbare mededeling daaromtrent
dient te worden gedaan uiterlijk op de derde (3de) Werkdag na de Uiterste Dag van Aanmelding, in
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overeenstemming met de bepalingen van Artikel 15 lid 1 en 2 van het Bob. Indien de Bieder de Aanmeldingstermijn verlengt, zal het Bod aflopen op de uiterste datum en tijd waarnaar de Bieder de Aanmeldingstermijn verlengd.
Gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn blijft elk Aandeel dat is aangemeld en niet is
ingetrokken onderworpen aan het Bod, behoudens het recht van elke Aandeelhouder om de Aandelen
die hij of zij reeds heeft aangemeld te herroepen overeenkomstig enig herroepingsrecht voortvloeiend
uit Artikel 5b lid 5, Artikel 15 lid 3 en 8 en Artikel 15a lid 3 van het Bob.
Na-aanmeldingstermijn
Indien de Bieder aankondigt het Bod gestand te doen, kan de Bieder, naar eigen inzicht, in overeenstemming met Artikel 17 van het Bob, binnen drie (3) werkdagen na de Dag van Gestanddoening een
Na-aanmeldingstermijn aankondigen van maximaal twee (2) weken, gedurende welke termijn Aandeelhouders alsnog Aandelen mogen aanmelden onder dezelfde voorwaarden als onder het Bod.
Overdracht
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen ter aanvaarding van het Bod onder het Bod hebben aangemeld en geleverd op of voor de Uiterste
Dag van Aanmelding, binnen acht (8) werkdagen volgend op de Dag van Gestanddoening (de Dag van
Overdracht), de Biedprijs ontvangen voor elk aangemeld Aandeel, waarna ontbinding of vernietig van
de aanmelding of levering niet langer toegestaan is.
Governance van Mediq na afronding
De Bieder heeft de intentie om de huidige Raad van Bestuur, bestaande uit de heer M.C. van Gelder
(CEO) en de heer J.G. Janssen (CFO), in functie te laten na de Dag van Overdracht. De Bieder heeft
de intentie om de heer F.J.J. Scheefhals aan te laten blijven als secretaris van de vennootschap en
hoofd juridische zaken na de Dag van Overdracht.
Onderhevig aan de besluiten die zullen worden voorgelegd aan de BAVA zal de Raad van Commissarissen van af de Dag van Overdracht bestaan uit de heer B.W.B. Grimmelt, de heer T.A. Allen, de heer
R.F. Sheldon, de heer S. van Keulen (Onafhankelijk RvC Lid) en de heer Mr W.M. van den Goorbergh
(Ondernemingsraad RvC lid). Tot de eerdere datum van vier (4) jaar na de Dag van Overdracht en het
plaatsvinden van een Exit, zal één (1) lid van de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn van de
Bieder en de daarmee Verbonden Partijen (het Onafhankelijke RvC Lid). Dit lid zal benoemd worden
door de algemene vergadering van aandeelhouders van Mediq op voordracht van de Raad van Commissarissen zelf, op voorwaarde dat het Ondernemingsraad RvC lid zijn of haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven bevestigende dat de persoon die voorgedragen gaat worden door de
Raad van Commissarissen voor benoeming als het Onafhankelijke RvC lid inderdaad kwalificeert als
zijnde onafhankelijk van de Bieder, de daarmee Verbonden Partijen en iedere andere aandeelhouder in
de Bieder. Het Onafhankelijke RvC Lid zal de voorzitter zijn van de Raad van Commissarissen.
Liquiditeit en beëindiging notering
Het kopen van Aandelen door de Bieder in navolging van het Bod zal, onder andere, het aantal Aandeelhouders en het aantal Aandelen dat anders mogelijkerwijs publiekelijk verhandeld zou worden
verminderen.
Mocht de Bod gestand worden gedaan dan is het de intentie om Mediq's notering aan Euronext Amsterdam en de noteringsovereenkomst tussen Mediq en Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te beeindigen. Beëindiging van de notering is mogelijk zodra 95% of meer van het geplaatste aandelenkapitaal van Mediq is verworven door de Bieder of op basis van een juridische fusie. Dit zal de liquiditeit en
marktwaarde van de Aandelen verder negatief beïnvloeden.
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Afhankelijk van het aantal Aandelen verworven door de Bieder onder het Bod, is de Bieder van plan om
een uitkoopprocedure te starten ter verkrijging van alle Aandelen gehouden door de minderheidsaandeelhouders (op voorwaarde dat de bieder 95% of meer van het Aandelen bezit), of andere stappen te
ondernemen om de notering te beëindigen en/of de Aandelen te verkrijgen die niet zijn aangemeld onder het Bod, inclusief het doorvoeren van een juridische fusie of elke andere juridische maatregel zoals
opgenomen in het Biedingsbericht.
Aankondigingen
Iedere aankondiging met betrekking tot het Bod zal door middel van een persbericht worden uitgebracht. Onder voorbehoud van de wettelijke vereisten op basis van de Toepasselijke Regelgeving en
zonder afbreuk te doen aan de manier waarop de Bieder een publieke aankondiging wenst te doen, zal
op de Bieder geen enkele verplichting rusten om een publieke aankondiging te doen anders dan zoals
hierboven uiteengezet.
Biedingsbericht, Standpuntbepaling en verdere informatie
Die Bieder brengt het Bod uit onder de voorwaarden en de beperkingen openomen in het Biedingsbericht van 8 november 2012, dat vanaf vandaag beschikbaar is. Daarnaast, zal Mediq vanaf vandaag de
Standpuntbepaling beschikbaar maken die de informatie vereist door Artikel 18 lid 2 en Bijlage G van
het Bob bevat.
Dit persbericht bevat geselecteerde en samengevatte informatie met betrekking tot het Bod en vervangt
het Biedingsbericht (the Offer Memorandum) en/of de Standpuntbepaling (the Position Statement)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.
Kopieën van het Biedingsbericht zullen kosteloos beschikbaar zijn ten kantore van de Bieder, Mediq en
het Omwissel- en Betaalkantoor en kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de Bieder,
Mediq en het Omwissel- en Betaalkantoor via de onderstaande adresgegevens.
De Bieder
AI Garden B.V.
Naritaweg 165
1043 BW Amsterdam
Mediq
Mediq N.V.
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
het Omwissel- en Betaalkantoor
Rabobank International
Croeselaan 18
P.O. Box 17100
3500 HG Utrecht
Tel: +31 (0)30 712 3785
Fax: +31 (0)30 712 3474
Email: prospectus@rabobank.com
Digitale kopieën van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de websites van Mediq (www.mediq.com)
en Advent (www.adventinternational.com). De websites van Mediq en Advent maken geen deel uit van
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en zijn ook niet door middel van verwijzing onderdeel van het Biedingsbericht. Digitale kopieën van de
Standpuntbepaling zijn beschikbaar op de website van Mediq (www.Mediq.com).
Adviseurs
Deutsche Bank, Rabobank en BNP Paribas treden op als financieel adviseur van Advent. ING treedt op
als financieel adviseur van Mediq en ABN AMRO treedt op als financieel adviseur van de Raad van
Commissarissen.
Freshfields Bruckhaus Deringer treedt op als juridisch adviseur van Advent. Allen & Overy treedt op als
juridisch adviseur van Mediq.
FTI Consulting treedt op als communicatieadviseur van Advent en Citigate First Financial treedt op als
communicatieadviseur van Mediq.
Restricties
Het Bod wordt gedaan met inachtneming van de verklaringen, op de voorwaarden en binnen de restricties die zijn beschreven in het Biedingsbericht. De Bieder behoudt zich het recht voor om iedere aanmelding van of namens een Aandeelhouder onder het Bod te aanvaarden, ook indien de aanmelding
niet is geschied op de wijze die is beschreven in het Biedingsbericht.
Het Bod wordt niet gedaan in, en Aandelen zullen niet worden aanvaard van, 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 effectenregelgeving of andere wet- en regelgeving, of
waarvoor enige registratie bij, goedkeuring van of kennisgeving aan een toezichthoudende instantie
door de Bieder is vereist en waarin niet expliciet door het Biedingsbericht in is voorzien. Personen die
het Biedingsbericht verkrijgen, dienen alle restricties te respecteren en iedere vereiste autorisatie,
goedkeuring of instemming te verkrijgen (voor zover van toepassing). Behalve in Nederland hebben er
geen handelingen plaatsgevonden (noch zullen deze plaatsvinden) om het Bod mogelijk te maken in
enig andere jurisdictie waar dergelijke handelingen vereist zouden zijn. In aanvulling daarop, dit Biedingsbericht is niet toegestuurd nog erkend door de autoriteiten van enig andere jurisdictie dan de Nederlandse. Noch de Bieder, noch Mediq, noch ieder van hun respectievelijke adviseurs aanvaarden
enige aansprakelijkheid ter zake enige overtreding door enig persoon van voornoemde restricties. Elke
persoon (waaronder begrepen, zonder beperking, bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) die dit
Biedingsbericht of enig hieraan gerelateerd document naar een jurisdictie buiten Nederland wenst te
zenden, of van plan zou zijn dit te doen, dient zorgvuldig Hoofdstuk 2 (Restrictions) en Hoofdstuk 3
(Important information) van het Biedingsbericht te lezen voordat hij hiertoe overgaat. De uitgifte, publicatie of distributie van dit Biedingsbericht in of naar een jurisdictie buiten Nederland kan wettelijk zijn
beperkt en daarom dienen personen buiten Nederland die dit Biedingsbericht ontvangen kennis te nemen van deze restricties en deze na te leven. Indien deze restricties niet worden nageleefd, kan dit een
strafbaar feit opleveren naar het recht van de desbetreffende jurisdictie. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar Canada en Japan.
Verenigde Staten
Het Bod wordt uitgebracht op de aandelen van een Nederlandse vennootschap en is onderworpen aan
de Nederlandse publicatie verplichtingen, die verschillen van de publicatie verplichtingen in de Verenigde Staten. De financiële gegevens van Mediq opgenomen of waarnaar wordt verwezen hierin zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals vastgesteld door
de Europese Unie en zijn daarom niet vergelijkbaar met financiële gegevens van vennootschappen uit
de Verenigde Staten of vennootschappen wiens jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met
generally accepted accounting principles zoals van toepassing in de Verenigde Staten. Het Bod zal
worden uitgebracht in de Verenigde Staten onder een uitzondering van de U.S. tender offer rules zoals
opgenomen in Rule 14 d-1(c) van de U.S. Securities Exchange Act van 1934, zoals aangepast (de U.S.
Exchange Act), en anderszins in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving in Nederland. Dienovereenkomstig, is het Bod onderworpen aan publicatie en andere procedurele verplich-
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tingen, inclusief met betrekking tot herroepingsrechten, tijdlijn van het bod, overdrachtsprocedures en
de timing van betalingen, die verschillen van de procedures en regelgeving die van toepassing is op
een U.S. tender offer.
Het kan lastig zijn voor Aandeelhouders uit de V.S. om hun rechten en vorderingen die voortvloeien uit
U.S. federal securities law af te dwingen, aangezien de Bieder en Mediq gevestigd zijn in een ander
land dan de Verenigde Staten, en sommige of al hun functionarissen en bestuurders wellicht ingezetenen zijn van een ander land dan de Verenigde Staten. Aandeelhouders uit de V.S. zullen wellicht niet
in staat zijn een non-V.S. vennootschap of haar functionarissen of haar bestuurders aan te klagen in
een non-V.S. rechtbank voor overtredingen van U.S. federal securities law. Daarnaast, kan het wellicht
lastig zijn om een non-V.S. vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen te overtuigen zich
te onderwerpen aan een uitspraak van een rechtbank uit de V.S.
Overeenkomstig met hetgeen in Nederland gebruikelijk is en ingevolge Rule 14e-5(b) van de U.S. Exchange Act, kunnen en mogen de Bieder of haar gevolmachtigde, of haar effectenmakelaars (als agenten), of ondernemingen verbonden met Bieder's financiële adviseurs, Aandelen buiten de Verenigde
Staten, anders dan onder het Bod, kopen of afspraken maken voor de koop van dergelijke Aandelen,
voor of gedurende de periode waarin het mogelijk is om aandelen aan te melden onder het Bod. Dit kan
gebeuren op de financiële markt tegen de dan geldende marktprijzen of in onderhandse transacties
tegen overeengekomen prijzen. Voor zover vereist in Nederland, zal alle informatie over dergelijke aankopen worden bekendgemaakt door middel van een persbericht overeenkomst Artikel 13 van het Bob
en worden geplaatst op de website van Advent (www.adventinternational.com).
Canada en Japan
Het Bod wordt niet, direct of indirect, uitgebracht in of naar, door middel van gebruik van postsystemen
van, of door middel van enige methode of instrument (inclusief, zonder beperking e-mail, post, telefoon,
fax, telex of elektronische overdracht) van interstatelijke of buitenlandse handel van, of van enige faciliteit van een beurs in Canada of Japan, en het Bod kan niet worden geaccepteerd door het gebruik van
enig van de bovenstaande methoden, instrumenten of faciliteiten vanuit Canada of Japan.
Dienovereenkomstig, zullen en mogen het Biedingsbericht en alle daaraan gerelateerde documenten
niet worden gedistribueerd of anderszins worden verstuurd in of naar Canada of Japan of aan personen
die in hun hoedanigheid van bewaarders, beheerders of gevolmachtigden Aandelen houden voor Canadese of Japanse personen. Personen die dergelijke documenten ontvangen (inclusief, zonder beperking bewaarders, beheerders en gevolmachtigden) mogen dergelijke documenten niet distribueren of
verzenden naar deze jurisdicties en als zij dit wel doen zal dit tot gevolg hebben dat enige aanmelding
onder het Bod ten gevolge daarvan ongeldig is.
Toekomstgerichte verklaringen
Het biedingsbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" inclusief uitingen die verband houden over
de timing en afronding van het Bod. Toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende
risico's en onzekerheden omdat ze zien op ontwikkelingen en afhankelijk zijn van omstandigheden die
in de toekomst liggen. In het algemeen zijn toekomstgerichte verklaringen te herkennen aan de hand
van worden zoals kunnen, moeten, beogen, zullen, verwachten, van plan zijn, schatten, anticiperen,
geloven, plannen, streven, continueren of gelijksoortige woorden. Hoewel de Bieder, Advent en Mediq,
ieder met betrekking tot de uitingen die zij heeft gedaan, erop vertrouwen dat de veronderstellingen
waarop hun toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen zij geen garanties geven
dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn en tevens worden geen garanties gegeven
over de toekomstige juistheid en volledigheid van dergelijke uitingen. De toekomstgericht verklaringen
bevatten onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele zich buiten de invloedssfeer van de Bieder, Advent en Mediq bevinden en lastig te voorspellen zijn. Deze toekomstgerichte
uitingen zijn geen garantie voor prestaties in de toekomst. Dergelijke toekomstgericht verklaringen
moeten gelezen worden met in achtneming van het feit dat de daadwerkelijke ontwikkelingen of resultaten materieel kunnen afwijken van de toekomstgerichte verklaringen door, onder andere, politieke, economische en juridische ontwikkelingen in de markten en omgevingen waarin de Bieder, Advent en/of
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Mediq zaken doen, als gevolg van concurrentie gerelateerde ontwikkelingen of risico's die inherent zijn
aan het ondernemingsplan van de Bieder, Advent of Mediq, en als gevolg van onzekerheden, risico's
en schommelingen in de financiële markten en andere factoren die een impact hebben op de Bieder,
Advent en/of Mediq.
De Bieder, Advent en Mediq nemen geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring
publiekelijk te herzien of bij te stellen, onafhankelijk of ingegeven door nieuwe informatie, toekomstige
ontwikkelingen of anderszins, behalve wanneer dit verplicht is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving of door een relevante toezichthoudende autoriteit.

Voor verdere informatie
Advent

Mediq

Voor media:
Advent Media Relations

Investor Relations:
Catrien van Buttingha Wichers
T +31 (0)30 282 16 09
M +31 (0)6 5339 3665
catrien.van.buttingha@mediq.com

Fergus Wheeler / Sophia Winfield
Tel: +44 (0) 207 269 7259 / 7161
fergus.wheeler@fticonsulting.com
/sophia.winfield@fticonsulting.com

Voor Media
Ynte Hoekstra
T +31 (0)30 282 1061
M +31 (0)6 2219 7204
ynte.hoekstra@mediq.com

Over Advent International
Advent, opgericht in 1984, is een van de grote investeringsmaatschappijen ter wereld, met kantoren in
16 landen op 4 continenten. Advent is al meer dan 28 jaar een stuwende kracht in het internationale
speelveld van private equity en heeft een ongeëvenaard wereldwijd netwerk gebouwd van meer dan
160 investeringsprofessionals in West en Centraal Europa, Noord Amerika, Latijns Amerika en Azië.
Advent focust zich op internationale buy outs en strategische herpositioneringen in vijf sectoren, inclusief de gezondheidszorg. Advent werkt samen met de management teams van haar portfolio ondernemingen om omzetgroei en verbetering van winstgevendheid te bewerkstelligen. Sinds haar oprichting
heeft Advent € 19,4 miljard aan private equity kapitaal opgehaald en via buy outs 270 transacties gedaan in 35 landen.
Zie voor meer informatie www.adventinternational.com.
Over Mediq
Mediq levert als internationale onderneming medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende
zorg. Mediq levert op drie manieren: direct aan huis (Direct), via professionele afnemers zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen (Institutioneel) of via Mediq Apotheken. De zorg voor de patiënt
staat hierbij centraal. Mediq is actief in 15 landen; het hoofdkantoor staat in Utrecht. Het bedrijf is opgericht in 1899 en heeft circa 8.300 medewerkers in dienst. Mediq staat genoteerd aan NYSE Euronext
Amsterdam. Over 2011 rapporteerde Mediq een netto-omzet van € 2,7 miljard.
Zie voor meer informatie www.mediq.com
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Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.
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