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Bergson verwerft aandelen in Hunter Douglas en update over 'voldoende middelen'
(certain funds)
Rotterdam 14 december 2020 – Bergson Holdings B.V. ("Bergson") en Hunter Douglas N.V.
("Hunter Douglas") maken vandaag bekend dat Bergson transacties heeft verricht in aandelen
Hunter Douglas en geven een update over 'voldoende middelen' (certain funds).

Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van 12 december 2020 van Bergson en
Hunter Douglas waarin het aanbevolen openbaar bod in contanten op alle uitstaande gewone
aandelen van Hunter Douglas werd aangekondigd (het "Bod").

Op grond van artikel 5, leden 4 en 5, van het Besluit openbare biedingen Wft (het "Besluit")
maken Bergson en Hunter Douglas bekend dat Bergson vandaag transacties heeft verricht in
gewone aandelen van Hunter Douglas.

Datum

Transactietype

Totaal aantal
aandelen

Soort
aandelen

Volume gewogen
gemiddelde prijs

14 december 2020

Aankoop

290.998

gewoon

EUR 63,40

De hoogste prijs per gewoon aandeel in Hunter Douglas die Bergson bij een door haar vandaag
uitgevoerde transactie heeft betaald, was EUR 63,40 per aandeel.

Op basis van de hierboven beschreven transacties heeft Bergson vandaag in totaal 290.998
gewone aandelen in Hunter Douglas verworven, die 0,84% van de uitgegeven en uitstaande
gewone aandelen en 0,42% van het totaal uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van
Hunter Douglas vertegenwoordigen.

Samen met de gewone en preferente aandelen in Hunter Douglas die reeds voorafgaande aan
vandaag door Bergson en de met haar gelieerde partijen werden gehouden, bezitten Bergson
en de met haar gelieerde partijen momenteel 29.055.037 gewone aandelen en 34.242.517
preferente aandelen, die ongeveer 91,41% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal
van Hunter Douglas vertegenwoordigen op de datum van dit persbericht.

Voldoende middelen
Op grond van artikel 7, lid 4 van het Besluit bevestigt Bergson dat het voornemens is het Bod
te financieren door middel van schuldfinanciering door derden en dat het goede voortgang boekt
bij het verkrijgen van deze financiering. Bovendien heeft de heer R. Sonnenberg, eigenaar en
controlerend aandeelhouder van Bergson, bevestigd dat hij en de aan hem gelieerde partijen
(voor alle duidelijkheid, met uitzondering van Hunter Douglas en haar dochterondernemingen)
over voldoende kasreserves en andere liquide middelen beschikken om het Bod en de betaling
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van de bijbehorende vergoedingen, kosten en uitgaven te financieren, ongeacht of Bergson
schuldfinanciering door derden verkrijgt. De heer R. Sonnenberg heeft zich ertoe verbonden
om Bergson alle financiering te verstrekken die nodig is om het Bod te financieren.

Overig
Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving, kan Bergson van tijd tot tijd
na de datum van dit persbericht, en anders dan op grond van het voorgenomen Bod, direct of
indirect gewone aandelen in het kapitaal van Hunter Douglas, welke voorwerp zijn van het Bod,
kopen of laten kopen. Voor zover informatie over dergelijke transacties of overeenkomsten met
betrekking tot dergelijke transacties in Nederland openbaar wordt gemaakt, zal om de
aandeelhouders te informeren deze informatie openbaar worden gemaakt door middel van een
persbericht, dat beschikbaar zal worden gesteld op de website van de Autoriteit Financiële
Markten (de "AFM").

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hunter Douglas N.V.
Bergson Holdings B.V.
Leen Reijtenbagh
Dr. Christopher King
Chief Financial Officer
Tel: +41414192774
Tel: +31 10 4869 582
E-mail: cking@hdml.ch
E-Mail: l.reijtenbagh@hdnv.nl
Website: www.hunterdouglasgroup.com

Disclaimer
Dit is een gezamenlijk persbericht van Hunter Douglas en Bergson op grond van het bepaalde
in artikel 5, leden 4 en 5 en artikel 7, lid 4, van het Besluit in verband met het voorgenomen Bod
en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, van de EU-verordening Marktmisbruik.
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen
de Nederlandse en Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.
De informatie in dit persbericht is niet bedoeld om volledig te zijn. Deze aankondiging dient
uitsluitend ter informatie en vormt geen Bod, of een verzoek tot het doen van een bod, om
effecten te kopen of erop in te schrijven. Een Bod wordt alleen gedaan door middel van een
door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd biedingsbericht.
De verspreiding van dit persbericht kan in sommige landen bij wet of regelgeving worden
beperkt. Personen die in het bezit komen van dit document dienen zichzelf daarom te
informeren over deze beperkingen en deze in acht te nemen. Voor zover toegestaan onder de
toepasselijke wetgeving, wijzen Bergson en Hunter Douglas elke verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid af voor de schending van dergelijke beperkingen door een persoon. Het niet
naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties
inhouden. Noch Bergson, noch Hunter Douglas, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige
verantwoordelijkheid voor een schending van een van deze beperkingen. Elke aandeelhouder
van Hunter Douglas die twijfelt aan zijn of haar positieve dient onverwijld een geschikte
professionele adviseur te raadplegen.

