PERSBERICHT

VPE maakt resultaat bod op Batenburg bekend
Goirle, 29 december 2015
VP Exploitatie N.V. ("VPE") verkrijgt door het verplicht openbaar bod op Batenburg Techniek N.V.
("Batenburg") 42,01% van de aandelen in Batenburg. Hiermee komt het totale belang van VPE in Batenburg
op 77,18%.
Op 2 november 2015 heeft VPE een verplicht openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande aandelen in het
kapitaal van Batenburg (het "Bod"), tegen een biedprijs van EUR 19,50 per aandeel cum dividend (de
"Biedprijs"). Ten tijde van het uitbrengen van het Bod hield VPE 35,16% van de aandelen in Batenburg. Voor
meer informatie over het Bod wordt verwezen naar het biedingsbericht van 2 november 2015 (het
"Biedingsbericht"). Een digitale versie van het Biedingsbericht is verkrijgbaar op de website van VPE
(www.vpexploitatie.eu, onder het kopje 'nieuws').
Resultaten bod
VPE maakt hierbij het resultaat van het Bod bekend. Bij sluiting van de aanmeldingstermijn op
29 december 2015 om 17:40 uur CET waren 1.011.982 aandelen in het kapitaal van Batenburg met een totale
waarde van EUR 19.733.649 onder het Bod aangemeld. De aangemelde aandelen vertegenwoordigen 42,01%
van het totale geplaatste en uitstaande kapitaal in Batenburg. Hiermee komt het totale belang van VPE in
Batenburg na levering van de aangemelde aandelen op 1.858.982 aandelen, zijnde 77,18% van het geplaatste
en uitstaande kapitaal.
Betaling van de aangemelde aandelen
Betaling van de Biedprijs voor ieder aandeel dat op de juiste wijze is aangemeld, en voor ieder aandeel dat niet
op de juiste wijze is aangemeld, maar desalniettemin door VPE is aanvaard, en geleverd zal naar verwachting
op 4 januari 2016 plaatsvinden. Er zal geen sprake zijn van een na-aanmeldingstermijn.
Biedingsbericht
Gedrukte exemplaren van het Biedingsbericht zijn verkrijgbaar via de exchange agent, SNS Securities N.V., u
kunt een verzoek sturen naar openbaarbodbatenburg@snssecurities.nl of bellen naar +31 (0) 20 550 88 19. Een
gedrukte versie van het Biedingsbericht wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Een digitale versie van het
Biedingsbericht is verkrijgbaar op de website van VPE (www.vpexploitatie.eu, onder het kopje 'nieuws').
Profiel VPE
VPE is een onafhankelijke Nederlandse investerings- en beheermaatschappij van de familie Van Puijenbroek,
met investeringen in effecten, deelnemingen, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen. De strategie
van VPE is gericht op het investeren in Nederlandse en Belgische ondernemingen. VPE hanteert als betrokken
aandeelhouder een focus op lange-termijn waardecreatie. VPE beperkt zich in haar investeringsbeleid niet tot
ondernemingen in specifieke sectoren.
Voor nadere informatie:
Citigate First Financial
T: +31 (0) 20 575 4010
Claire Verhagen
M: +31 (0) 6 5051 6325
Ingrid Prins
M: +31 (0) 6 5159 2484
Dit is een persbericht van VPE ingevolge artikel 16 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze mededeling
strekt uitsluitend ter informatie en geldt niet als bod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, noch
als beleggingsadvies of uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Deze mededeling geldt niet
als bod tot verkoop of uitgifte, noch als uitnodiging tot het doen van een bod tot koop of verwerving van
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effecten van Batenburg in enige jurisdictie. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, noch
geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.
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