NADER BERICHT INZAKE MEI - REAL ESTATE

CTP Property NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire
zetel te Amsterdam en met onroerend goed in Centraal en Oost Europa (CEE ). CTP
Property NV is een privaat fonds.
Door middel van een persbericht van 26 april 2012 kondigde CTP Property NV aan dat
zij aan de directie van MEI-Real Estate (MERE) had bericht een voorwaardelijk bod te
overwegen op alle uitstaande aandelen van MERE onder nader aan te geven
voorwaarden. CTP Property NV gaf daarbij aan dat nader bericht over mogelijke
verdere gesprekken tussen partijen zou volgen.
De uitlatingen van de heer Maas gedurende de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van MERE gehouden op 25 april 2012 en in het
persbericht van CTP Property NV van 26 april 2012 kunnen worden aangemerkt als
een aankondiging van een openbaar bod als bedoeld artikel 5 lid 2 van het Besluit
openbare biedingen waarmee de biedingsprocedure en daarin opgenomen termijnen
zijn gestart op 26 april 2012.
CTP Property NV bericht dat zij geen aanvraag tot goedkeuring van een biedingsbericht
inzake een bod op de aandelen in MERE zal indienen en dientengevolge afziet van het
voorgenomen bod op de aandelen in MERE.
De CTP groep is actief in vastgoed-ontwikkeling, met name in Tsjechië. De aandelen
worden gehouden door twee Nederlandse houdstermaatschappijen. De groep
publiceert op basis van IFRS. Het gecombineerde eigen vermogen van de groep
bedraagt meer dan 500 miljoen euro. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 100
miljoen euro. Meer informatie is te vinden op www.ctpinvest.eu.
Dit is een persbericht op basis van art 7 lid 1 sub b van het Besluit openbare biedingen
Wft.
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FURHER ANNOUNCEMENT REGARDING MEI - REAL ESTATE

CTP Property NV is a public limited liability company incorporated under the laws of
The Netherlands with its registered seat in Amsterdam, The Netherlands and properties
in CEE. CTP Property NV is a private investment fund.
By press release dated 26 April 2012 CTP Property NV announced it had informed the
Board of Directors of MEI - Real Estate (MERE) it contemplated making a conditional
public offer for the shares in MERE on conditions to be further specified. CTP Property
NV also announced that more information regarding possible further discussions with
MERE would follow at a later stage.
The remarks by Mr Maas in the extraordinary annual meeting of shareholders of MERE
held on 25 April 2012 and the press release by CTP Property NV of 26 April 2012 can
be held to constitute a first announcement of a public offer as meant in article 5 par 2 of
the Public Takeover Decree and the bidding procedures and timelines as set out therein
have started on 26 April 2012.
Hereby CTP Property NV announces that it will not submit a request for approval of the
Offer Document relating the shares in MERE and will not further pursue the complated
public offer for the shares in MERE.
The CTP group is active in property development, primarily in the Czech Republic. The
shares are held by two Dutch holding companies. De group publishes based on IFRS.
The combined net assets of the group exceed EUR 500 million. The annual turnover of
the group exceeds EUR 100 million. More information can be found at
www.ctpinvest.eu.
This is a press release pursuant to article 7 paragraph 1 sub b of the Dutch Public
Takeover Decree (Besluit openbare biedingen).
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