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VDL Groep: voornemen tot indiening
biedingsbericht bij AFM
VDL Groep B.V. (VDL) heeft kennis genomen van het gezamenlijke persbericht van Infestos
Sustainability B.V. (Infestos) en Neways Electronics International N.V. (Euronext
Amsterdam: NEWAY) (Neways) van 24 juni 2021. Daarin is aangekondigd dat Infestos een
door Neways gesteund bod zal doen op alle uitstaande en geplaatste aandelen in Neways
voor een biedprijs van € 14,55 per aandeel Neways (cum dividend) (het Infestos Bod).
Verwezen wordt naar het persbericht van VDL van 28 mei 2021 met betrekking tot de
aankondiging van het voornemen om een openbaar bod uit te brengen door VDL zelf of een van
haar groepsmaatschappijen of geaffilieerde partijen op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in
het kapitaal van Neways voor een biedprijs van € 13,00 per aandeel Neways (cum dividend) (het
VDL Bod).
Intentie
VDL zal zich in het licht van het Infestos Bod beraden op zijn positie, waarbij ook de mogelijkheid
van het evenaren van het Infestos Bod wordt meegenomen in de overwegingen. Op dit moment
heeft VDL niet de intentie om een bod uit te brengen met een biedprijs per aandeel Neways die
hoger ligt dan de biedprijs per aandeel Neways onder het Infestos Bod. Indien en zodra VDL een
besluit heeft genomen over de te volgen route, dan zal VDL dit middels een persbericht
aankondigen. De verwachting is dat een dergelijke aankondiging uiterlijk op 8 juli 2021 zal
plaatsvinden. Indien VDL een aankondiging doet dat het VDL Bod wordt doorgezet (tegen de
huidige biedprijs van € 13,00 per aandeel Neways of tegen een hogere biedprijs) dan zullen in die
aankondiging ook de voorwaarden voor gestanddoening van het VDL Bod uiteen worden gezet.
Onder de door VDL verkregen onherroepelijke toezeggingen van aandeelhouders om hun
aandelen aan te bieden onder het VDL Bod, kunnen de betreffende aandeelhouders de
respectieve onherroepelijke toezeggingen beëindigen indien er een alternatieve transactie wordt
aangekondigd waarin de biedprijs ten minste 10% hoger is dan de biedprijs onder het VDL Bod,
welke hogere biedprijs niet door VDL is geëvenaard binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum
van aankondiging van de alternatieve transactie. De biedprijs van € 14,55 per aandeel Neways
onder het op 24 juni 2021 aangekondigde Infestos Bod is ten minste 10% hoger dan de biedprijs
van € 13,00 per aandeel Neways onder het VDL Bod. Op grond van de onherroepelijke
toezeggingen heeft VDL dus tot en met 8 juli 2021 om de biedprijs per aandeel Neways onder het
Infestos Bod te evenaren.
In de tussentijd zal de voorbereiding van het VDL Bod worden voortgezet. In dat kader zal het
volgende gelden:


het VDL Bod zal worden voortgezet en uitgebracht door VDL Beleggingen B.V. (VDL
Beleggingen), een aan VDL geaffilieerde partij. Op de datum van dit persbericht houdt VDL
Beleggingen het in eerdere persberichten vermelde belang van 27,63% in Neways;
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VDL Beleggingen zal uiterlijk op 20 augustus 2021 een aanvraag ter goedkeuring van het
biedingsbericht met betrekking tot het VDL Bod indienen bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM); en
VDL Beleggingen bevestigt hierbij dat zij over de financiële middelen beschikt om het VDL Bod
gestand te kunnen doen en de onder het VDL Bod te betalen vergoeding voor de verwerving
van de aandelen en gerelateerde kosten op te brengen. VDL Beleggingen zal het Bod
financieren door middel van eigen kasreserves. Eén of meer aandeelhouders van VDL
Beleggingen zullen de benodigde middelen ter beschikking stellen, al dan niet door middel van
een agiostorting.

Voor de goede orde; het voorgaande zal niet gelden indien VDL besluit het VDL Bod niet uit te
brengen.
Onherroepelijke toezeggingen aandeelhouders
De onherroepelijke toezeggingen van aandeelhouders om hun aandelen aan te bieden
vertegenwoordigen, samen met het belang van VDL Beleggingen, in totaal 68,70% van het
geplaatste en uitstaande kapitaal van Neways. Indien de betreffende aandeelhouders onder de
onherroepelijke toezeggingen gehouden zijn om de door hun gehouden aandelen Neways aan te
melden onder het VDL Bod (bijvoorbeeld omdat VDL besluit om de biedprijs onder het Infestos Bod
te evenaren), zal aanmelding onder het VDL Bod van de onherroepelijk toegezegde aandelen
geschieden tegen dezelfde biedprijs en onder dezelfde voorwaarden als die gelden voor het VDL
Bod. Aan de betreffende aandeelhouders is geen andere voor aandeelhouders van Neways
relevante informatie verstrekt dan zal worden opgenomen in het biedingsbericht dat bij het
eventuele uitbrengen van het VDL Bod zal worden gepubliceerd.

Over VDL Groep
Kracht door samenwerking. Dat is de basis van VDL Groep, het internationale industriële
familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. Deze onderneming is in 1953 door Pieter van der
Leegte opgericht. Aanvankelijk was VDL Groep specialist in metaalbewerking. Toen zijn zoon Wim
van der Leegte het bedrijf in 1966 overnam, heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de hightechtoelevering voor onder andere de halfgeleiderindustrie en is het portfolio aangevuld met
kunststofverwerking en de ontwikkeling, productie en verkoop van bussen. VDL Groep is groot in
toeleveringen en halffabricaten, maakt eigen eindproducten, zoals veersystemen, de
geautomatiseerde inrichting van autofabrieken, warmtewisselaars en containerhandlingsystemen,
en beschikt met VDL Nedcar in Born over de enige personenautofabriek in Nederland waar voor
derden seriematige assemblage plaatsvindt.
VDL Groep innoveert door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap en hoogwaardige
machines. De bedrijvengroep voegt de slagkracht van een multinational samen met de platte
organisatie en de open, informele werksfeer van een familiebedrijf waar doorgroeimogelijkheden
en continuïteit voorrang krijgen. Sinds 2016 staat de derde generatie van de familie Van der Leegte
aan het roer. VDL Groep is met ruim 15.000 medewerkers actief in 20 landen. De groep omvat 105
werkmaatschappijen, elk met een eigen specialisme, die onderling intensief samenwerken. De
gecombineerde jaaromzet in 2020 bedroeg 4,686 miljard euro.
www.vdlgroep.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VDL Groep - Afdeling Communicatie - Telefoon +31 (0)40 292 50 00
Miel Timmers, woordvoerder - Mobiel +31 (0)6 14 76 70 66
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Dit is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 7, lid 1 onder a en artikel 7, lid 4 van het
Besluit openbare biedingen Wft. Deze openbare mededeling is geen bod, noch enige uitnodiging
tot het doen van een bod, om effecten in Neways te kopen of daarop in te schrijven. Enig bod zal
enkel worden uitgebracht middels een biedingsbericht dat voor die doeleinden wordt gepubliceerd,
in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
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