Laatste dag van aanmelding is 7 januari 2014 om 17:30 Nederlandse tijd, behoudens verlenging

BIEDINGSBERICHT
6 november 2013

OPENBAAR BOD IN CONTANTEN DOOR

SIMAL BEHEER B.V.
(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Veldhoven)

OP ALLE GEPLAATSTE EN UITSTAANDE GEWONE AANDELEN MET EEN NOMINALE
WAARDE VAN EUR 0,10 (NIET REEDS GEHOUDEN DOOR SIMAL BEHEER B.V.) IN HET
KAPITAAL VAN

SIMAC TECHNIEK N.V.

(een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Veldhoven)
De in dit biedingsbericht (het "Biedingsbericht") opgenomen informatie heeft betrekking op het openbaar bod door Simal Beheer
B.V. (de "Bieder") op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen (elk met nominale waarde van EUR 0,10) (de "Aandelen") in
het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door de Bieder op de voorwaarden en conform de bepalingen
en beperkingen opgenomen in dit Biedingsbericht (het "Bod").
De woorden die in dit Biedingsbericht met hoofdletters worden geschreven hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in
Hoofdstuk 2 (Definities en Interpretatie).
Dit Biedingsbericht is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5:76 Wft in samenhang met artikel 8 lid 1 Bob en is
goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") bij besluit van 6 november 2013. De prijs voor elk onder het
Bod aangemeld Aandeel bedraagt EUR 3,00 (drie euro) (de "Biedprijs"). De Biedprijs omvat het dividend en andere uitkeringen
aan houders van Aandelen ("Aandeelhouders") over de periode vanaf de datum van dit Biedingsbericht tot en met de Dag van
Betaling. Indien op of na de datum van dit Biedingsbericht en voorafgaand aan de Dag van Betaling een besluit wordt genomen tot
vaststelling van dividend en/of andere uitkeringen aan Aandeelhouders en de registratiedatum voor een dergelijk dividend of andere
uitkeringen ligt voor de Dag van Betaling, wordt de Biedprijs verlaagd met een bedrag gelijk aan het bedrag aan dividend en/of
andere uitkeringen waartoe één Aandeel recht geeft. Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders die hun
Aandelen onder het Bod op geldige wijze hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan
van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, betaling van de Biedprijs in contanten plaatsvinden. Zie Hoofdstuk 4 (Uitnodiging aan
de Aandeelhouders).
De Raad van Commissarissen en de Directie ondersteunen het Bod unaniem en doen een aanbeveling aan de Aandeelhouders om
het Bod te accepteren. In dit verband hebben de Raad van Commissarissen en de Directie een standpuntbepaling
("Standpuntbepaling") afgegeven, welke is aangehecht aan dit Biedingsbericht maar hier geen onderdeel van uitmaakt. De
Standpuntbepaling maakt geen onderdeel uit van dit Biedingsbericht en is niet goedgekeurd door de AFM.
Om 15.00 uur op 16 december 2013 te Veldhoven zal er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
plaatsvinden in het hoofdkantoor van Simac te De Run 1101, 5503 LB Veldhoven, zulks overeenkomstig artikel 18 lid 1 Bob,
waarbij de Raad van Commissarissen en de Directie een toelichting zullen geven op het Bod, waarna er de mogelijkheid zal bestaan
voor Aandeelhouders om vragen te stellen.
De Aanmeldingstermijn van het Bod vangt aan op 7 november 2013 om 09:00 uur Nederlandse tijd en eindigt, behoudens
verlenging, op 7 januari 2014 om 17:30 uur Nederlandse tijd (de "Sluitingsdatum"). Aandelen dienen te worden aangemeld op de
wijze als aangegeven in dit Biedingsbericht. Aandeelhouders zijn niet bevoegd de aanmelding van Aandelen voor of uiterlijk op de
Sluitingsdatum te herroepen, met uitzondering van het recht tot herroeping als bepaald in artikel 15 lid 3 en artikel 15a lid 3 Bob.
De Bieder behoudt zich het recht voor het Bod te verlengen. Indien het Bod wordt verlengd zal de Bieder daarvan binnen 3 (drie)
Werkdagen na de Sluitingsdatum kennis geven volgens het bepaalde in artikel 15 lid 2 Bob. Zie Hoofdstuk 4 (Uitnodiging aan de
Aandeelhouders). De Bieder behoudt zich het recht voor afstand te doen van één of meer Gestanddoeningsvoorwaarden, indien
relevant en voor zover toegestaan door de wet. Zie Hoofdstuk 3 .6 (Gestanddoeningsvoorwaarden).
Binnen 3 (drie) Werkdagen na de Sluitingsdatum zal de Bieder vaststellen of de Gestanddoeningsvoorwaarden zijn vervuld of dat
daarvan afstand zal worden gedaan. Aansluitend zal de Bieder een openbare mededeling doen inhoudende (i) dat het Bod gestand
wordt gedaan, (ii) dat de Aanmeldingstermijn overeenkomstig artikel 15 Bob wordt verlengd, of (iii) dat het Bod wordt ingetrokken
op grond van het feit dat niet aan alle Gestanddoeningsvoorwaarden is voldaan.
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die Aandelen aangemeld en geleverd
hebben aan de Bieder binnen 3 (drie) Werkdagen na de datum waarop de Bieder hiervan een openbare mededeling heeft gedaan (de
"Gestanddoeningsdatum"), de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze,
indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd.
Aankondigingen omtrent het Bod, waaronder aankondigingen betreffende verlenging van de termijn waarbinnen Aandeelhouders
Aandelen kunnen aanmelden, en aankondigen betreffende de verklaring of het Bod gestand wordt gedaan, zullen via een persberic ht
worden
gedaan.
Deze
persberichten
zullen
worden
gepubliceerd
op
de
website
van
Simac
(http://www.simac.com/nl/techniek/holding-nieuws/cDU32_Nieuws.aspx).
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1.

RESTRICTIES EN BELANGRIJKE INFORMATIE

1.1

Restricties
1.1.1

Algemeen
Personen (waaronder, maar niet beperkt tot, bewaarders, gevolmachtigden en
trustkantoren) die dit Biedingsbericht of een ander daaraan gerelateerd document naar
een jurisdictie buiten Nederland sturen of zulks anderszins beogen te doen, dienen
zorgvuldig kennis te nemen van dit Hoofdstuk 1 (Restricties en Belangrijke Informatie)
alvorens daartoe over te gaan. De verspreiding van dit Biedingsbericht en/of het Bod in
andere jurisdicties dan Nederland kunnen bij wet of andere regelgeving beperkt of
verboden zijn en derhalve dienen personen die beschikking krijgen over dit
Biedingsbericht te informeren naar dergelijke beperkingen en verboden en
overeenkomstig te handelen. Het is niet uitgesloten dat handelen in strijd met dergelijke
beperkingen en verboden in de betreffende jurisdictie kwalificeert als een overtreding of
misdrijf van toepasselijke wet- en regelgeving. De Bieder, haar Aandeelhouders en elk
van hun adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid af voor schending door enig persoon
van dergelijke beperkingen of verboden.
Het Bod wordt niet, direct of indirect, gedaan in, en mag niet worden aanvaard door, 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
wet- en regelgeving, of waarvoor enige registratie bij, goedkeuring van of kennisgeving
aan een toezichthoudende instantie door de Bieder is vereist, die niet uitdrukkelijk onder
de voorwaarden en bepalingen van dit Biedingsbericht wordt bestreken. Personen buiten
Nederland die het Bod willen aanvaarden, dienen alle restricties te respecteren in die
jurisdictie die van toepassing zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving en iedere
vereiste autorisatie, goedkeuring of instemming te verkrijgen. Simac, de Bieder, haar
aandeelhouders en elk van hun bestuurders, commissarissen, werknemers en adviseurs
wijzen elke aansprakelijkheid af voor schending door enig persoon van dergelijke
beperkingen of verboden.

1.1.2

Canada en de Verenigde Staten
Het Bod wordt niet, direct of indirect, op enigerlei wijze (waaronder maar niet
uitsluitend door het gebruik van postdiensten, e-mailsystemen, telefoon, fax, telex of
elektronische transmissie) gedaan in Canada of de Verenigde Staten, en het Bod kan niet
door een dergelijk gebruik worden aanvaard, in of vanuit Canada of de Verenigde
Staten. Dienovereenkomstig mag dit Biedingsbericht en alle bijbehorende documentatie
niet worden verstuurd per post of anderszins verspreid of verzonden worden binnen of
naar Canada en de Verenigde Staten. Personen die dergelijke documenten ontvangen
(inclusief, zonder beperking, bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) mogen deze
niet distribueren of verzenden naar zulke jurisdicties; indien dit toch gebeurt kan het Bod
niet op een dergelijke wijze rechtsgeldig worden aanvaard.
Dit Biedingsbericht is niet ingediend bij of beoordeeld door de United States Securities
and Exchange Commission ("SEC") of enige effecten commissie van de Verenigde
Staten en noch de SEC noch een dergelijke commissie heeft dit Biedingsbericht
goedgekeurd of afgekeurd of bepaald of dit Biedingsbericht waarheidsgetrouw of
volledig is. Enige verklaring van het tegendeel is een misdrijf in de Verenigde Staten.

1.2

Belangrijke informatie
Dit Biedingsbericht bevat belangrijke informatie die men zorgvuldig dient te lezen alvorens een
besluit te nemen over het aanmelden van Aandelen in verband met het Bod. De Aandeelhouders
wordt aangeraden waar nodig onafhankelijk advies in te winnen. Daarnaast worden
Aandeelhouders aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de fiscale
gevolgen van participatie in het Bod.
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De inhoudsopgave en de informatie opgenomen in Hoofdstuk 1 (Restricties en Belangrijke
Informatie), Hoofdstuk 2 (Definities en Interpretatie), Hoofdstuk 3 (Toelichting op het Bod),
Hoofdstuk 4 (Uitnodiging aan Aandeelhouders), Hoofdstuk 6 (Informatie over de Bieder),
Hoofdstuk 7 (Overige Verklaringen ingevolge het Bob) paragraaf 7.1, Hoofdstuk 8 (Nederlandse
Fiscale Aspecten van het Bod), Hoofdstuk 9 (Adviseurs) paragraaf 9.1, en Hoofdstuk 10
(Persberichten) paragraaf 10.2 tot en met 10.29 en 10.31 tot en met 10.40 is uitsluitend verstrekt
door de Bieder. De informatie opgenomen in Hoofdstuk 5 (Informatie over Simac), Hoofdstuk 7
(Overige Verklaringen ingevolge het Bob) paragraaf 7.2, Hoofdstuk 9 (Adviseurs) paragraaf 9.2
en Hoofdstuk 11 (Financiële Informatie) is uitsluitend verstrekt door Simac. De informatie op de
voorbladen, Hoofdstuk 3 (Toelichting op het Bod) paragraaf 3.7.7 en 3.8.3(d) en Hoofdstuk 10
(Persberichten) paragraaf 10.1 en 10.30 zijn door de Bieder en Simac gezamenlijk verstrekt.
De Bieder en Simac zijn ieder met uitsluiting van de ander exclusief verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid van de informatie die in dit Biedingsbericht is opgenomen, ieder
afzonderlijk voor de informatie die door henzelf is verstrekt en gezamenlijk voor de informatie
die door hen gezamenlijk is verstrekt.
De Bieder en Simac verklaren beide, ieder voor de informatie die door henzelf in dit
Biedingsbericht is verstrekt en gezamenlijk voor de informatie die door hen gezamenlijk is
verstrekt, dat de informatie in dit Biedingsbericht op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht
voor zover hen bekend, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen, in
overeenstemming is met de werkelijkheid, en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan
vermelding de strekking van het Biedingsbericht zou wijzigen. Onder geen beding houden de
publicatie en verspreiding van de Biedingsbericht in dat de hierin opgenomen informatie ook na
de datum van de Biedingsbericht juist is of dat er geen wijziging is opgetreden in de in het
Biedingsbericht uiteengezette informatie of in de gang van zaken bij Simac en haar
Groepsmaatschappijen sinds de publicatiedatum van dit Biedingsbericht. Het voorgaande laat
echter onverlet de verplichting van de Bieder en Simac om, indien dit van toepassing is, een
openbare mededeling te doen ingevolge artikel 5:53 Wft en/of artikel 4 lid 3 Bob.
Bepaalde statistische gegevens in dit Biedingsbericht, inclusief de opgenomen financiële
gegevens, kunnen naar boven of beneden afgerond zijn en derhalve kan de optelsom van
dergelijke gegevens zoals opgenomen in dit Biedingsbericht licht afwijken van de werkelijke
rekenkundige optelsom van dergelijke gegevens.
Met uitzondering van de Bieder is niemand bevoegd of gerechtigd om informatie te verstrekken
of verklaringen af te leggen in verband met het Bod, anders dan de informatie die in dit
Biedingsbericht is opgenomen. Op informatie of verklaringen die niet in het Biedingsbericht zijn
opgenomen kan niet worden vertrouwd als ware deze verstrekt door de Bieder.
Op dit Biedingsbericht en het Bod, en op eventuele aanmelding, koop of levering van Aandelen
is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam zal in eerste aanleg exclusief
bevoegd zijn in geval van geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met dit
Biedingsbericht, het Bod en/of de aanmelding, koop of levering van Aandelen.
Dit Biedingsbericht verschijnt in de Nederlandse taal.
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (handelend in de hoedanigheid van
Rabobank International) is in de context van het Bod aangesteld als het Betaal- en Wisselkantoor
en zal als zodanig exclusief voor de Bieder optreden.
Adressen:
De Bieder:

Het Betaal- en Wisselkantoor:

Simal Beheer B.V.
Einhovenseweg 83
5582 HR Waalre

Rabobank International
Croeselaan 18
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
Tel: +31 (0)30 712 3785
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Fax: +31 (0)30 712 3474
Email: prospectus@rabobank.com

Documentatie en beschikbaarheid
De Jaarrekening Simac 2012 zoals opgenomen in Hoofdstuk 11.3 (Jaarrekening 2012 Simac)
maakt integraal onderdeel uit van dit Biedingsbericht.
De statuten van Simac, zoals deze luiden per de datum van dit Biedingsbericht en door Simac op
de hierna vermelde website per de datum van dit Biedingsbericht openbaar zijn gemaakt, worden
geacht een integraal onderdeel uit te maken van dit Biedingsbericht. De statuten als voornoemd
zijn beschikbaar via de website van Simac: http://www.simac.com/nl/techniek/corporategovernance/algemeen/DU47_Statuten.aspx. De website van Simac maakt geen onderdeel uit van
(noch is zij daar door referentie aan haar onderdeel van gemaakt) dit Biedingsbericht.
Afschriften van dit Biedingsbericht zijn beschikbaar op www.simac.com/biedingsbericht.
Daarnaast zijn zowel afschriften van dit Biedingsbericht als van de statuten van Simac kosteloos
te verkrijgen bij het Betaal- en Wisselkantoor op het hierboven genoemde adres.
De Bieder heeft geen website.

Mededelingen omtrent toekomstverwachtingen
Dit Biedingsbericht bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's en
onzekerheden inhouden. Hoewel de Bieder van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke
mededelingen worden weerspiegeld gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen en aannames,
kan de Bieder geen zekerheid bieden dat dergelijke toekomstverwachtingen worden
verwezenlijkt of juist blijken te zijn. Derhalve wordt geen garantie gegeven dat dergelijke
toekomstverwachtingen ook zullen worden verwezenlijkt of in de toekomst juist zullen blijken te
zijn. Dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen dienen te worden beoordeeld in de
wetenschap dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten in belangrijke mate kunnen afwijken
van de genoemde verwachtingen als gevolg van onder meer politieke, economische of juridische
veranderingen in de markten en omgeving waarin de Bieder en/of Simac actief zijn, alsmede van
algemene zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan de ondernemingen van de
Bieder en Simac. De Bieder aanvaardt geen verplichting om publiekelijk enige op de toekomst
gerichte mededeling of informatie aan te vullen of bij te stellen behalve daar waar dit door de wet
of een toezichthouder wordt vereist.

Financiële adviseurs
BoerCroon treedt exclusief op als financieel adviseur van de Bieder en vervult geen
werkzaamheden voor overige personen of partijen in verband met het Bod. BoerCroon accepteert
geen enkele aansprakelijkheid jegens derden in dit verband en vervult geen andere functies voor
de Bieder. BoerCroon heeft de Bieder voorzien van advies omtrent het Bod en de Bieder
geassisteerd bij het komen tot een onderbouwing van de Biedprijs door middel van het uitvoeren
van financiële analyses. Zie Hoofdstuk 3.2 (Onderbouwing van de Biedprijs). NIBC Bank N.V.
treedt exclusief op als financieel adviseur van Simac in verband met het Bod en accepteert geen
enkele aansprakelijkheid jegens derden in dit verband.
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2.

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

2.1

Definities
De termen die in dit Biedingsbericht met hoofdletters worden geschreven, hebben de volgende
betekenis:
"Aandeel of Aandelen"

een of meer geplaatste en uitstaande gewone aandelen in
het aandelenkapitaal van Simac (elk met een nominale
waarde van EUR 0,10)

"Aandeelhouder(s) "

houder(s) van één of meer Aandelen

"Aangesloten Instellingen"

de instellingen
Amsterdam

"Aanmeldingstermijn"

de periode gedurende welke Aandeelhouders hun
Aandelen aan de Bieder kunnen aanbieden onder de
voorwaarden van het Bod, welke aanvangt op 7 november
2013 om 09:00 uur Nederlandse tijd en eindigt op 7
januari 2014 om 17:30 uur Nederlandse tijd, behoudens
eventuele verlenging als bedoeld in artikel 15 lid 1en/of
artikel 15 lid 9 Bob

"AFM"

de Stichting Autoriteit Financiële Markten

"Betaal- en Wisselkantoor"

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(handelend in de hoedanigheid van Rabobank
International), zijnde het betaal- en wisselkantoor als
bedoeld in artikel 5 paragraaf 1 Bijlage A van het Bob

"Bieder"

Simal Beheer B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Veldhoven,
ingeschreven in het handelsregister met nummer
17059395

"Biedingsbericht"

dit biedingsbericht

"Biedprijs"

een bedrag van EUR 3,00 (drie euro) in contanten voor
elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op
ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt
gedaan van de ongeldigheid) en geleverd, in voorkomend
geval verlaagd met een bedrag gelijk aan het bedrag aan
dividend en/of andere uitkeringen aan Aandeelhouders
waartoe één Aandeel recht geeft voor zover na de datum
van dit Biedingsbericht doch voorafgaand aan de Dag van
Betaling een besluit wordt genomen tot vaststelling van
dergelijk dividend en/of dergelijke andere uitkeringen aan
de Aandeelhouders, en de Bieder niet rechthebbende tot
dit dividend en/of dergelijke andere uitkeringen is, een en
ander onder de voorwaarden en conform de restricties van
dit Biedingsbericht en het Bod

"Bob"

het Besluit openbare biedingen Wft

"Bod"

het bod beschreven in dit Biedingsbericht

"Buitengewone Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders"

de
buitengewone
algemene
vergadering
van
aandeelhouders die wordt gehouden op 16 december 2013
om 15:00 ten kantore van Simac te De Run 1101, 5503
LB Veldhoven
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die

zijn

toegelaten

tot

Euronext

"BW"

Burgerlijk Wetboek

"Concurrerend Bod"

heeft de betekenis zoals omschreven in Hoofdstuk 3.7.5

"Conversie"

heeft
de
betekenis
Hoofdstuk 3.8.3(d)

"Dag van Betaling"

de dag waarop, overeenkomstig de voorwaarden van het
Bod, de Bieder de Biedprijs zal betalen aan de
Aandeelhouders die hun Aandelen onder het Bod op
geldige wijze hebben aangemeld (of op ongeldige wijze,
indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de
betrokken ongeldigheid) en geleverd, zijnde uiterlijk de 3e
(derde) Werkdag na de Gestanddoeningsdatum, onder de
voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan

"Directie"

de directie van Simac

"EUR of €"

de euro, het wettige betaalmiddel van de Economische en
Monetaire Unie

"Euronext Amsterdam"

NYSE Euronext in Amsterdam, de gereglementeerde
markt van Euronext Amsterdam N.V.

"Frustrerende Maatregel"

elke maatregel op of voorafgaand aan de Sluitingsdatum
die, individueel of gezamenlijk, een materiële negatieve
invloed zou kunnen hebben op het Bod, de mogelijkheid
voor de Bieder om het Bod te voltooien, de waarde van de
Aandelen of de waarde van de activa van de
Vennootschap, waaronder mede begrepen (i) het aangaan
van enige overeenkomst, of voltooiing van enige
transactie of actie, met betrekking tot de verkoop, koop,
aflossing, uitgifte door Simac of haar aangesloten
personen van effecten, effecten die converteerbaar zijn in
of verwisselbaar zijn met aandelen of opties om te
onderschrijven op elk van het voornoemde (anders dan
door equity incentive plans die worden uitgeoefend in de
normale bedrijfsvoering in overeenstemming met de
gangbare praktijk), of met betrekking tot de acquisitie van
materiële activa of de verkoop of koop van een materieel
deel van de onderneming of activa door Simac of haar
Groepsmaatschappijen (inclusief de verkoop van aandelen
in Groepsmaatschappijen), (ii) het aangaan van
samenwerkingsovereenkomsten
of
gelijke
overeenkomsten of regelingen die redelijkerwijs een
materieel negatief gevolg zullen hebben op het vermogen
van de Bieder om operationeel de bedrijfsvoering van
Simac en Groepsmaatschappijen te kunnen coördineren
(iii) het aangaan van, het wijzigen of het beëindigen van
enig substantiële overeenkomst buiten de normale
bedrijfsvoering en die inconsistent zijn met de gangbare
praktijk, waaronder mede begrepen het verschaffen van
ontslagvergoedingen bij de beëindiging van de
dienstbetrekking of gelijksoortige overeenkomsten, of (iv)
de toezegging om enig van het voorgenoemde te doen

"Fusieprotocol"

het fusieprotocol overeengekomen tussen de Bieder en
Simac op 11 september 2013

"Gestanddoeningsdatum"

de dag waarop de Bieder openbaar aankondigt of het Bod
gestand wordt gedaan, uiterlijk (3) drie Werkdagen na de
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zoals

omschreven

in

Sluitingsdatum, overeenkomstig artikel 16 lid 1 Bob
"Gestanddoeningsvoorwaarden"

de voorwaarden waaronder de Bieder het Bod doet, zoals
vermeld in Hoofdstuk 3.6

"Groepsmaatschappijen"

ten aanzien van een rechtspersoon: (i) alle rechtspersonen
die kwalificeren als dochtermaatschappij van de
betreffende rechtspersoon in de zin van artikel 2:24a BW;
(ii) alle rechtspersonen en vennootschappen waarmee de
betreffende rechtspersoon een groep vormt als bedoeld in
artikel 2:24b BW; (iii) alle rechtspersonen waarin van de
betreffende
rechtspersoon
en/of
haar
dochtermaatschappijen en/of haar groepsmaatschappijen
als voornoemd deelnemen als bedoeld in artikel 2:24c;
(iv) en alle in algemene zin aan van de betreffende
rechtspersoon,
haar
dochtermaatschappijen,
haar
groepsmaatschappijen en deelnemingen (allen als
voornoemd) gelieerde ondernemingen

"Hoofdstuk"

een hoofdstuk in dit Biedingsbericht, of het in de
verwijzing gespecificeerde onderdeel daarvan

"Jaarrekening Simac 2012"

de door de algemene vergadering van aandeelhouders van
Simac vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2012
zoals opgenomen in Hoofdstuk 11.3 (Jaarrekening 2012
Simac)

"Juridische Fusie"

een juridische fusie zoals bedoeld in artikel 2:309
Burgerlijk Wetboek

"Materieel Negatieve Wijziging"

betekent ofwel:
elke
gebeurtenis,
gebeurtenissen
of
omstandigheden die leiden tot, of redelijkerwijs
kunnen leiden tot, een materieel negatieve
wijziging op de bedrijfsactiviteiten, cashflow,
financiële of handelspositie, activa, winst,
operationele
prestaties,
kapitalisatie,
vooruitzichten of bedrijfsactiviteiten van Simac
en/of haar Groepsmaatschappijen, genomen als
geheel;

(i)

of
elke materiële negatieve wijziging in nationale of
internationale kredietmarkten of kapitaalmarkten
(inclusief, zonder beperking, een ongunstige
verandering in de fiscale wetgeving van
desbetreffende landen), financiële, politieke of
economische omstandigheden of wisselkoersen
of wisselcontroles (al of niet ontstaan als een
gevolg van of in verband met een uitbraak of
escalatie
van
vijandelijkheden
of
oorlogsverklaring of nationale noodsituatie of
daad van terrorisme of andere nationale of
internationale calamiteit), welke van dien aard is
dat de Bieder niet redelijkerwijs kan worden
verwacht door te gaan met het Bod

(ii)

"Na-aanmeldingstermijn"

indien de Bieder hiertoe besluit, de door de Bieder binnen
3 (drie) Werkdagen na de Gestanddoeningsdatum middels
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een openbare mededeling gestelde termijn waarbinnen
Aandeelhouders die Aandelen niet hebben aangemeld
voor de Sluitingsdatum alsnog Aandelen kunnen
aanmelden, een en ander als bedoeld in Artikel 17 lid 1
Bob

2.2

"Newco"

heeft
de
betekenis
Hoofdstuk 3.8.3(b)

zoals

"Peer Group"

de peer group bestaat uit: Allgeier, Alten, Altran
Technologies, Assystem, CTAC, DATAGROUP,
Devoteam, GFI Informatique, Groupe Open, Groupe
Steria, Ordina en Phoenix IT Group

"Preferente Aandelen"

de Preferente Aandelen A en de Preferente Aandelen B
gezamenlijk

"Preferente Aandelen A"

door Simac uitgegeven preferente aandelen A (elk met
een nominale waarde van EUR 0,10)

"Preferente Aandelen B"

door Simac uitgegeven preferente aandelen B (elk met
een nominale waarde van EUR 50.000,00)

"Prioriteitsaandelen"

door Simac uitgegeven prioriteitsaandelen (elk met een
nominale waarde van EUR 0,10)

"Raad van Commissarissen"

de raad van commissarissen van Simac

"SEC"

betekent de Securities and Exchange Commission, de
Amerikaanse toezichthouder op effectenverkeer

"Simac" of "Vennootschap"

Simac Techniek N.V., een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Veldhoven,
ingeschreven in het handelsregister met nummer
17057712

"Sluitingsdatum"

de dag waarop het Bod eindigt, namelijk 17:30 uur
Nederlandse tijd op 7 januari 2014, behoudens verlenging
overeenkomstig artikel 15 lid 1 Bob, artikel 15 lid 5 Bob
dan wel artikel 15 lid 9 Bob, in welk geval de
Sluitingsdatum op de dan gestelde datum zal zijn

"Standpuntbepaling"

betekent de standpuntbepaling zoals opgesteld door de
Raad van Commissarissen en de Directie. De
Standpuntbepaling maakt geen onderdeel uit van dit
Biedingsbericht.

"Statuten"

de statuten van Simac

"Werkdag"

iedere dag van de week, behalve zaterdag, zondag, een
Nederlandse nationale feestdag, of een dag die volgens de
collectieve arbeidsovereenkomst voor het bankbedrijf een
vrije dag is

"Wft"

Wet op het financieel toezicht

Interpretaties
In dit Biedingsbericht:
(a)

zal enkelvoud ook het meervoud omvatten en vice versa;
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omschreven

in

(b)

zal de terminologie "inclusief" inhouden "inclusief maar niet beperkt tot";

(c)

worden verwijzingen naar wettelijke bepalingen zo opgevat als verwijzingen naar
wettelijke bepalingen zoals deze luiden per de datum van dit Biedingsbericht,
zonder dat de Bieder verplicht is om publiekelijk de verwijzing naar enige van wet
of regelgeving aan te vullen of bij te stellen als gevolg van een zich in de toekomst
plaatsvindende wijziging van dergelijke wet of regelgeving; en

(d)

zijn titels van hoofstukken en onderdelen daarvan slechts voor het gemak en
beïnvloeden zij op geen enkele wijze de inhoud of de uitleg daarvan.
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3.

TOELICHTING OP HET BOD

3.1

Inleiding
Op 12 september 2013 hebben de Bieder en Simac gezamenlijk aangekondigd dat zij
voorwaardelijke overeenstemming hadden bereikt over een aanbevolen volledig openbaar bod
door de Bieder op Simac van € 3,00 (drie euro) (cum dividend) in contanten per gewoon aandeel
niet reeds gehouden door de Bieder. Verder kondigde de Bieder en Simac gezamenlijk aan dat
de Raad van Commissarissen en de Directie het Bod volledig steunen en unaniem aanbevelen
aan Aandeelhouders, en dat na nauwkeurige overweging van alternatieven voor Simac de Raad
van Commissarissen en de Directie tot de stellige overtuiging zijn gekomen dat het Bod de
Aandeelhouders een faire prijs biedt en dat het Bod in het belang is van Simac, de aan haar
verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers.

3.2

Onderbouwing van de Biedprijs
3.2.1

Biedprijs
Bij het vaststellen van de Biedprijs van EUR 3,00 (drie euro) heeft de Bieder zorgvuldig
de geschiedenis en vooruitzichten van de Vennootschap in overweging genomen op
basis van publieke bronnen (zonder nader boekenonderzoek), daaronder mede begrepen
analyses van historische financiële informatie afkomstig uit de jaarstukken van de
Vennootschap en persberichten en eventuele toekomstige ontwikkelingen met
betrekking tot winstgevendheid, kasstromen en de balans. De Bieder heeft tevens de
historische marktwaarde van de Aandelen onderzocht. De Bieder heeft ook de bredere
achtergrond van de kapitaalmarkt, ontwikkelingen in de West-Europese ICT-sector en
waarderingen van de ondernemingen uit de Peer Group in overweging genomen.
Daarnaast heeft de Bieder een zorgvuldige financiële analyse gemaakt en alle daarbij
relevante data gebruikt voor het vaststellen van dergelijke biedprijzen:
(a)

een discounted cash flow analyse voor Simac, uitgaande van een stand-alone
voortzetting van de Vennootschap zonder wijzigingen in de strategie, historische
ontwikkelingen van de Vennootschap, publiek beschikbare informatie, een
disconteringsvoet van 8,5% - 9,5%, geconsolideerde meerjarenprognose op basis
van marktontwikkelingen in de West-Europese ICT sector, een expliciete
prognoseperiode van 6,5 jaar en een eindwaarde na 6,5 jaar waarbij is uitgegaan
van een groeiverwachting van 2,0% per jaar en een steady-state situatie. De
discounted cash flow analyse resulteert in een implied EBITDA 2012 multiple van
de Vennootschap van 6,9x – 7,6x;

(b)

een analyse van de hoogste en laagste notering van de beurskoers van de Aandelen
over de afgelopen 3, 6, 12 en 24 maanden. De beurskoersanalyse resulteert in een
waarde per aandeel van €1,92 - €2,80;

(c)

een in-trading analyse, uitgaande van de naar volume gewogen gemiddelden van
de slotkoers van de Aandelen over de afgelopen 6, 12 en 18 maanden. De intrading analyse resulteert in een waarde per aandeel van €2,31 - €2,41 (range
gebaseerd op de drie voornoemde periodes);

(d)

een trading multiple analyse op basis van de verwachte financiële prestaties van
Simac en de slotkoersen van de Aandelen in vergelijking met die van
ondernemingen uit de Peer Group en hun effecten. De analyse omvat
ondernemingen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië met
voornaamste activiteiten in ICT-infrastructuur en overige ICT-dienstverlening en
een ondernemingswaarde tot € 1,0 miljard. De mediaan EBITDA- en EBITAmultiples van de Peer Group voor het jaar 2012 bedragen respectievelijk 5,8x en
7,7x. De mediaan consensus EBITDA- en EBITA-multiples (gebaseerd op
mediaan consensus EBITDA-, en EBITA-prognoses voor 2013) van de Peer
Group voor het jaar 2013 bedragen respectievelijk 4,9x en 6,3x. Voor deze
analyse zijn de ondernemingswaarde, gerealiseerde EBITDA en EBITA 2012 en
de mediaan consensus EBITDA-, en EBITA-prognoses 2013 afkomstig uit Factset.
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Het Bod vertegenwoordigt een implied EBITDA 2012 multiple van de
Vennootschap van 7,4x en een implied EBITA 2012 multiple van de
Vennootschap van 9,8x;
(e)

een leveraged buy-out analyse, uitgaande van een acquisitie door een financiële
investeerder, historische ontwikkelingen van de Vennootschap op basis van
publiek beschikbare informatie, geconsolideerde meerjarenprognose op basis van
marktontwikkelingen en ontwikkelingen van ondernemingen uit de Peer Group, en
een investeringsperiode van 5,5 jaar. De leveraged buy out analyse resulteert in
een implied EBITDA 2012 multiple van de Vennootschap van 4,9x – 5,5x;

(f)

een biedpremie-analyse, op basis van 1-maands en 6-maands premies op de
gemiddelde beurkoers, uitgaande van alle openbare biedingen door financiële
investeerders op in Nederland genoteerde ondernemingen in de periode 2007-2013.
Hierbij is geabstraheerd van openbare biedingen op ondernemingen actief in
vastgoed en op zogenaamde ‘lege fondsen’. De biedpremie-analyse omvat 8
openbare biedingen; Nedschroef, Endemol, Stork, Univar, Schuitema, Gamma
Holding, Mediq en TMC Group. Deze biedpremie-analyse resulteert in een
mediaan 1-maands premie van 26,0% en een mediaan 6-maands premie van
32,5%; en

(g)

een transactie multiple analyse, uitgaande van transacties van vergelijkbare
Europese ondernemingen in de periode 2009-2013. De mediaan EBITDA- en
EBIT-multiples van de transacties van vergelijkbare Europese ondernemingen
bedragen respectievelijk 6,2x en 9,9x. Voor deze analyse zijn de
ondernemingswaarde, EBITDA en EBIT, en de EBITDA- en EBIT-multiples
afkomstig uit MergerMarket. Het Bod vertegenwoordigt een implied EBITDA
2012 multiple van de Vennootschap van 7,4x en een implied EBIT 2012 multiple
van de Vennootschap van 12,8x.

De biedprijs van EUR 3,00 (drie euro) bevindt zich aan de bovenkant van de range op
basis van de uitkomst van de onder sub a t/m g genoemde analyses.
3.2.2

Premie
De biedprijs van EUR 3,00 (drie euro) per aandeel vertegenwoordigt:
(a)

een premie van 22,4% op de slotkoers per Aandeel van 11 september 2013, de dag
voordat de Bieder publiekelijk aangekondigde voornemens te zijn een volledig
bod in contanten te doen op de Aandelen Simac;

(b)

een premie van 25,8% op de gemiddelde slotkoers van de Aandelen op Euronext
Amsterdam voor de 3 (drie) maanden voorafgaand aan en met inbegrip van 11
september 2013;

(c)

een premie van 29,6% op de gemiddelde slotkoers van de Aandelen op Euronext
Amsterdam gedurende de 6 (zes) maanden voorafgaand aan en met inbegrip van
11 september 2013; en

(d)

een premie van 32,7% op de gemiddelde slotkoers van de Aandelen op Euronext
Amsterdam gedurende de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan en met inbegrip
van 11 september 2013.

Onderstaande grafiek geeft het koersverloop van de Aandelen op Euronext Amsterdam
gedurende 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan 1 oktober 2013 en met inbegrip van de
periode tot aan 18 oktober 2013.
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3.3

Motivering van het Bod
Simac en de Bieder zijn er van overtuigd dat het in het belang is van Simac, de aan haar
verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers dat de Bieder haar enig
aandeelhouder wordt en dat de notering van de gewone aandelen Simac op Euronext Amsterdam
wordt beëindigd. Hierdoor zal Simac slagvaardiger haar strategie kunnen uitoefenen (zie
Hoofdstuk 5.3 (Strategie) voor een verdere beschrijving van de strategie van Simac). Het Bod
past ook in de wens van de Bieder en Simac om Simac weer volledig een familiebedrijf te
maken, waarbij de belangen van Simac, de aan haar verbonden ondernemingen, haar klanten,
leveranciers en medewerkers voorop staan en de continuïteit van Simac gewaarborgd blijven.
Daarnaast geldt ook voor Simac dat de toenemende regelgeving een notering steeds lastiger
maakt voor kleinere bedrijven; met het Bod wordt beoogd hier een einde aan te maken.

3.4

Volledige ondersteuning en aanbeveling van het Bod
De Raad van Commissarissen en de Directie steunen het Bod en bevelen het unaniem aan de
aandeelhouders van Simac aan. Na nauwkeurige overweging van alternatieven voor Simac zijn
de Raad van Commissarissen en de Directie tot de stellige overtuiging gekomen dat het Bod de
aandeelhouders een faire prijs biedt en dat het Bod in het belang is van Simac, de aan haar
verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers.
NIBC Bank N.V. heeft een fairness-opinie verstrekt aan de Raad van Commissarissen en de
Directie, en is van mening dat het Bod fair is voor de houders van gewone aandelen van Simac
vanuit een financieel oogpunt.
Met in achtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft dhr. E. van Schagen (CEO van
Simac) zich afzijdig gehouden bij enige beraadslaging en besluitvorming door de Directie en
Raad van Commissarissen inzake het Bod. Het besluit om de voorwaardelijke overeenkomst
inzake het Bod aan te gaan, is genomen door de Directie (met uitzondering van dhr. E. van
Schagen) en de Raad van Commissarissen na inwinning van financieel en juridisch advies.
Een verdere uiteenzetting van de aanbeveling van de Raad van Commissarissen en de Directie is
te vinden in de Standpuntbepaling.

3.5

Financiering van het Bod
Zoals aangekondigd op 1 oktober 2013 zal de Bieder het Bod deels financieren met vreemd
vermogen. De Bieder heeft, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, in dit kader
een volledige financieringstoezegging van € 15,75 miljoen van zijn kredietverstrekker Deutsche
Bank Nederland N.V. verkregen en is hiermee een bindende overeenkomst aangegaan. Voor het
resterende gedeelte van de totale Biedprijs zal de Bieder beschikbare contante middelen
aanwenden. De Bieder is dientengevolge in staat de totale Biedprijs te voldoen.
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3.6

Gestanddoeningsvoorwaarden
De Bieder zal het Bod gestand doen nadat de volgende voorwaarden zijn vervuld, of – indien
relevant en toegestaan bij wet – daar door de Bieder afstand van is gedaan (waarbij wordt
aangetekend dat de Bieder en Simac in het Fusieprotocol zijn overeengekomen van
Gestanddoeningsvoorwaarde (e) (Geen Aanwijzing AFM of Noteringsmaatregel Euronext
Amsterdam) alleen door de Bieder en Simac gezamenlijk afstand kan worden gedaan):
(a)

Geen Materiële Negatieve Wijziging - er heeft zich geen Materiële Negatieve
Wijziging voorgedaan, noch is de Bieder hiervan op de hoogte gekomen, tussen de
publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Gestanddoeningsdatum, die van
zodanige aard is dat van de Bieder in redelijkheid niet kan worden verwacht dat
hij het Bod handhaaft of gestand doet;

(b)

Geen Frustrerende Maatregel - noch de Vennootschap, noch enige derde heeft
besloten, of heeft aangegeven de intentie te hebben, om een Frustrerende
Maatregel te nemen, te initiëren, te implementeren of hiermee te dreigen tussen de
publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Gestanddoeningsdatum die van
zodanige aard is dat van de Bieder in redelijkheid niet kan worden verwacht dat
hij het Bod handhaaft of gestand doet;

(c)

Geen Interveniërend Besluit - tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht
en de Gestanddoeningsdatum is er geen bevel, schorsing, vonnis of besluit
gegeven, van toepassing of verstrekt door een rechter, arbitragecommissie,
overheid, overheidsinstantie of ander toezichthoudende of administratieve
instantie, noch is er enige wet, regel, regeling, bevel of verbod van overheidswege
voorgesteld, van kracht geworden, ten uitvoer gelegd, van toepassing verklaard of
wordt geacht van toepassing te zijn op het Bod, waardoor op enigerlei wezenlijke
wijze de afronding van het Bod wordt beperkt, verboden of vertraagd of waarvan
zulks in redelijkheid voorzienbaar is;

(d)

Geen Juridische Procedures - tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht
en de Gestanddoeningsdatum is er geen (i) juridische procedure of andere
administratieve procedure of onderzoek door een derde (inclusief enig
administratief orgaan of overheidsinstelling) ingesteld, of dreigt te worden
ingesteld, welke nog steeds doorgang vinden, en (ii) uitspraak, vonnis, schikking,
order of andere overeenkomst aangaande een dergelijke procedure of onderzoek
van kracht geworden, waardoor in elk van voornoemde gevallen individueel of
samen met andere voornoemde gevallen het redelijkerwijs valt te verwachten dat
de mogelijkheid van de Bieder om het Bod Gestand te doen of om de
onderneming van de Vennootschap voort te zetten na de Datum van
Gestanddoening op wezenlijke wijze wordt aangetast;

(e)

Geen Aanwijzing AFM of Noteringsmaatregel Euronext Amsterdam - tussen de
publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Gestanddoeningsdatum heeft de
AFM niet een aanwijzing gegeven zoals bedoeld in artikel 5:80 Wft waardoor
beleggingsondernemingen het wordt verboden om mee te werken aan het Bod,
gebaseerd op het feit dat de AFM van mening is dat het Bod is aangekondigd,
voorbereid en/of gemaakt in overtreding van de bepalingen zoals uiteengezet in of
opgesteld naar aanleiding van hoofdstuk 5.5 Wft, en de handel in de Aandelen is
niet opgeschort door een noteringsmaatregel genomen door Euronext Amsterdam
in de zin van artikel 6901 van het Euronext Rulebook I (anders dan op een
tijdelijke basis in de normale gang van de handel op Euronext Amsterdam); en

(f)

Geen Wijziging of Intrekking Standpuntbepaling - de Directie en de Raad van
Commissarissen hebben hun Standpuntbepaling, zoals aangehecht aan dit
Biedingsbericht, voor het Bod niet gewijzigd of ingetrokken.

De Gestanddoeningsvoorwaarden, met uitzondering van Gestandoeningsvoorwaarde (e) (Geen
Aanwijzing AFM of Noteringsmaatregel Euronext Amsterdam), zijn exclusief ten behoeve van de
Bieder, die daarvan (geheel of gedeeltelijk) te allen tijde, naar eigen goeddunken, afstand van kan
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doen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Vennootschap. De
Gestanddoeningsvoorwaarde (e) (Geen Aanwijzing AFM of Noteringsmaatregel Euronext
Amsterdam) is ten behoeve van de Bieder en de Vennootschap gezamenlijk en hiervan kan
slechts (geheel of gedeeltelijk) door hen gezamenlijk afstand van worden gedaan.
3.7

Strategische visie van en specifieke voornemens door de Bieder
3.7.1

Strategie en Sociaal beleid
Het hoofdkantoor van Simac blijft in Veldhoven en de Bieder heeft geen intentie om
materiële wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsvoering van Simac. Daarnaast zal
Simac ook na gestanddoening van het Bod een structuurvennootschap blijven, en zullen
bestaande arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenrechten, worden gerespecteerd en
blijft de huidige medezeggenschapsstructuur van Simac behouden. Er zullen geen
arbeidsplaatsen bij Simac verloren gaan als direct gevolg van gestanddoening van het
Bod.
De betrokken vakorganisaties en het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad zijn
geïnformeerd over het Bod.

3.7.2

Opheffen beursnotering Simac
Indien de Bieder op enig moment na gestanddoening van het Bod 95% of meer van alle
Aandelen houdt, is de Bieder voornemens om de notering van de Aandelen op Euronext
Amsterdam op te (doen) heffen, met dien verstande dat de Bieder hiertoe alleen over zal
gaan na overleg met Euronext Amsterdam. Verwerving van de Aandelen door de Bieder
onder het Bod zal onder meer leiden tot een vermindering van het aantal aandeelhouders
en het aantal Aandelen dat verhandeld wordt aan Euronext Amsterdam en kan de
verhandelbaarheid (die nu al beperkt is) en de marktwaarde van de resterende
verhandelbare Aandelen, negatief beïnvloeden.

3.7.3

Samenstelling Raad van Commissarissen en Directie
Het Bod leidt op zich zelf niet tot een wijziging in de samenstelling van de Directie of
de Raad van Commissarissen. Totdat de beursnotering van Simac is beëindigd zullen de
huidige leden van de Directie en de Raad van Commissarissen in beginsel in functie
blijven en zal steeds tenminste één van de leden van de Raad van Commissarissen
onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

3.7.4

Wijziging van de Statuten van Simac
Ingeval de notering van de Aandelen op Euronext Amsterdam zal worden opgeheven
als bedoeld in Hoofdstuk 3.7.2 (Opheffen beursnotering Simac) zullen de wettelijke en
overige regelingen betreffende de corporate governance structuur van Simac niet langer
van toepassing zijn of zullen deze voor zover mogelijk worden gewijzigd – onder meer
door middel van wijziging van de statuten van Simac. Daarbij zou de Bieder kunnen
nastreven dat als gevolg daarvan of als gevolg van overige maatregelen zoals
omschreven in Hoofdstuk 3.8.3, de rechten van de minderheidsaandeelhouder(s)
beperkt zullen worden tot het wettelijke minimum. In dat geval zal besluitvorming
plaatsvinden zoals omschreven in Hoofdstuk 3.8.3.
In algemene zin is de Bieder voornemens om na gestanddoening van het Bod de
statuten van Simac zodanig te wijzigen, dit – met het oog op het op Simac van
toepassing zijnde structuurregime – voor zover toegestaan door de wet, dat de
zeggenschap betreffende Simac zoveel als mogelijk bij de algemene vergadering van
Aandeelhouders van Simac komt te berusten.

3.7.5

Concurrerend Bod
De Bieder mag het Fusieprotocol dat is aangegaan met Simac opzeggen indien Raad
van Commissarissen en de Directie (i) hun unanieme aanbeveling voor het Bod

14

intrekken, en (ii) tegelijkertijd hun aanbeveling of steun voor een Concurrerend Bod op
Simac uitspreken, waarbij een "Concurrerend Bod" een transactie inhoudt die is
gericht op de beëindiging van de notering van Simac op Euronext Amsterdam (door
middel van een openbaar bod, fusie, splitsing, verkoop van bezittingen of anderszins),
dat naar mening van de Raad van Commissarissen en de Directie beter het belang van
Simac dient dan het Bod, en (a) waarvoor de bieder volledig gecommitteerde
financiering beschikbaar heeft, en (b) dat de steun heeft van de houders van de
meerderheid van aandelen in Simac en elke relevante klasse aandelen; in beide gevallen
voor zover dergelijke gecommitteerde financiering of steun nodig is voor de voltooiing
van een dergelijk Concurrerend Bod.
In geval van beëindiging van het Fusieprotocol door de Bieder wegens de aanbeveling
van de Raad van Commissarissen en de Directie van een Concurrerend Bod zal Simac
aan de Bieder een onkostenvergoeding gelijk aan daadwerkelijk gemaakte kosten door
de Bieder (inclusief adviseurkosten) voldoen.
3.7.6

Consultatie Centrale Ondernemingsraad
De centrale ondernemingsraad van Simac heeft op basis van de wet, gezien het feit dat
de Bieder al reeds controle heeft over Simac, geen bevoegdheid om te adviseren over
het Bod. Wel heeft Simac de centrale ondernemingsraad geïnformeerd over het Bod en
advies gevraagd over een herfinanciering die eventueel plaats zal vinden na
Gestanddoening van het Bod (zie Hoofdstuk 3.7.7 (Mogelijke herfinanciering)).

3.7.7

Mogelijke herfinanciering
De mogelijke herfinanciering zoals genoemd in Hoofdstuk 3.7.6 (Consultatie Centrale
Ondernemingsraad) houdt in dat de Vennootschap eventueel een nieuwe
kredietfaciliteit van EUR 10 miljoen zal aantrekken na gestanddoening van het Bod ter
vervanging van een bestaande kredietfaciliteit van EUR 10 miljoen van Simac. De
centrale ondernemingsraad van Simac heeft positief geadviseerd over deze mogelijke
herfinanciering. De reden voor de mogelijke herfinanciering is optimalisatie van de
financieringsstructuur van Simac na gestanddoening van het Bod. De nieuwe
kredietfaciliteit kan na succesvolle afronding van het Bod mogelijkerwijs deels gebruikt
worden om te voorzien in liquiditeit voor de Bieder zodat de Bieder een deel van de
acquisitiefinanciering aangetrokken in het kader van het Bod kan aflossen, alles
voorzover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast zal de nieuwe
kredietfaciliteit voorzien in werkkapitaal voor Simac. Vooralsnog heeft besluitvorming
door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur omtrent een mogelijke
herfinanciering niet plaatsgevonden en is Simac geen overeenkomst aangegaan
aangaande een dergelijke herfinanciering.

3.8

Mogelijke gevolgen van het Bod
3.8.1

Liquiditeit en opheffing notering
Verwerving van de Aandelen door de Bieder onder het Bod zal onder meer leiden tot
een vermindering van het aantal aandeelhouders en het aantal Aandelen dat verhandeld
wordt aan Euronext Amsterdam en kan de verhandelbaarheid (die nu al beperkt is), de
liquiditeit en de marktwaarde van de resterende verhandelbare Aandelen, negatief
beïnvloeden.
Daarnaast zou de Bieder kunnen streven om een van de procedures in te leiden zoals
uiteengezet in Hoofdstuk 3.8.3 (Mogelijke maatregelen door de Bieder om 100% van de
Aandelen te verkrijgen), met inbegrip van procedures die zouden leiden tot de
beëindiging van de notering van de Aandelen (inclusief niet aangeboden Aandelen). Als
een beleidsregel, in geval van een openbaar bod staat Euronext Amsterdam geen
opheffing van notering toe als niet ten minste 95% van de genoteerde aandelen wordt
gehouden door een enkele entiteit of door een groep die wordt gecontroleerd door een
enkele entiteit.
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3.8.2

Juridische structuur van Simac na gestanddoening van het Bod
Aandeelhouders die hun Aandelen niet zullen aanmelden dienen zorgvuldig dit
Hoofdstuk te lezen aangezien hierin bepaalde specifieke risico's, waaraan zij kunnen
worden onderworpen wanneer het Bod wordt gestand gedaan, staan beschreven. Deze
risico's zijn in aanvulling op blootstelling aan algemene ontwikkelingen en
ondernemingsrisico's die onlosmakelijk zijn verbonden met de activiteiten van Simac.
Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste additionele risico's:

3.8.3

(a)

Verplichte Verkoop - zodra aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, kan de
Bieder trachten om de resterende Aandelen te verwerven door middel van een
wettelijke uitkoop procedure. Zie Hoofdstuk 3.8.3 (Mogelijke maatregelen door
de Bieder om 100% van de Aandelen te verkrijgen).

(b)

Verlies van Liquiditeit - zodra aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, kan
de Bieder trachten de notering van Simac aan Euronext Amsterdam te beëindigen
gevolgd door omzetting van Simac in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, hetgeen onder meer kan leiden tot de introductie van een
blokkeringregeling voor de overdracht van Aandelen. Als alternatief kan de
Bieder streven naar een Juridische Fusie, waarbij de Aandeelhouders in Simac van
rechtswege aandeelhouders kunnen worden van een andere rechtspersoon. Deze
andere juridische entiteit kan een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zijn, in welk geval het aandelenkapitaal niet beursgenoteerd zal
zijn, en in dit verband tevens kan worden onderworpen aan een
blokkeringsregeling. Zelfs als er geen omzetting of fusie wordt uitgevoerd, zal de
omvang van de vrij verhandelbare Aandelen aanzienlijk worden verminderd als
gevolg van Gestanddoening van het Bod, met een nadelig effect op het
handelsvolume en de liquiditeit van de Aandelen. De Bieder kan ook streven naar
een verkoop van nagenoeg alle activa van Simac, hetgeen leidt tot ontbinding van
Simac en een uitkering van de verkoopopbrengst.

(c)

Verminderde Governance Rechten - in het geval dat Simac, of zijn opvolgende
entiteit, niet langer genoteerd zal zijn aan Euronext Amsterdam en de Aandelen
niet langer openbaar worden verhandeld, zullen de wettelijke bepalingen die
gelden met betrekking tot de corporate governance van beursgenoteerde
ondernemingen niet langer van toepassing zijn op Simac en zouden de rechten van
de minderheidsaandeelhouders kunnen worden beperkt tot het wettelijke minimum.

(d)

Controlerende Aandeelhouder - volgend op Gestanddoening van het Bod, zal de
zeggenschap van de Bieder in Simac verder toenemen.

(e)

Fiscale behandeling van Uitkeringen - de Bieder en Simac hebben geen inzicht in
en dragen geen verantwoordelijkheid voor de fiscale behandeling van de
Aandeelhouders met betrekking tot eventuele uitkeringen door Simac, of een
rechtsopvolger van Simac, die kunnen bestaan uit dividenden, terugbetalingen van
kapitaal en liquidatie uitkeringen. In geval van een verkoop van nagenoeg alle
activa van Simac, gevolgd door ontbinding van Simac en uitkering van de
verkoopopbrengst, kan dit specifieke fiscale gevolgen voor de Aandeelhouders
met zich meebrengen, inclusief maar niet beperkt tot een verplichting tot het
betalen van dividendbelasting.

(f)

Toegenomen Schuld - ten gevolge van een of meer maatregelen die zullen worden
geïmplementeerd na de Gestanddoeningsdatum, zal de schuld op de balans van
Simac substantieel toenemen, hetgeen een verslechtering van de schuldpositie van
Simac betekent in vergelijking met de huidige schuldpositie van Simac.

Mogelijke maatregelen door de Bieder om 100% van de Aandelen te verkrijgen
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De Bieder behoudt zich het recht voor om iedere wettelijk toegestane methode te
gebruiken om 100% van de Aandelen in Simac te verkrijgen, alsook om Simac te
integreren in de groepsstructuur en de financiële structuur van de Bieder.
Voor dit doel zal de Bieder, afhankelijk van onder meer het aantal Aandelen verkregen
door de Bieder als gevolg van het Bod, een aantal maatregelen en procedures
overwegen waaronder een verplichte uitkoopprocedure in overeenstemming met artikel
2:92a of 2:201a BW of 2:359c BW, een Juridische Fusie tussen Simac en de Bieder
overeenkomstig artikel 2:309 BW e.v., een inbreng van activa in Simac in ruil voor
nieuwe aandelen uitgegeven door Simac aan de Bieder (in welk geval de bestaande
Aandeelhouders geen voorkeursrecht hebben), een verkoop van activa door Simac, een
conversie van de Preferente Aandelen gehouden door de Bieder in Aandelen of een
inkoop of intrekking tegen terugbetaling door de Vennootschap van de Preferente
Aandelen gehouden door de Bieder. Daarnaast kan de Bieder zorgen dat Simac wordt
omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Ter verduidelijking, een of alle van de maatregelen en procedures, zoals beschreven in
dit Hoofdstuk, kunnen cumulatief worden toegepast, als alternatief, of helemaal niet,
naar goeddunken van de Bieder, afhankelijk van de toepasselijke bepalingen van het
Nederlandse recht. Dergelijke maatregelen of procedures kunnen onderworpen zijn aan
andere fiscale gevolgen dan die van toepassing zouden zijn in het geval de
Aandeelhouders hun Aandelen hadden aangemeld. De maatregelen en procedures in dit
Hoofdstuk beschreven zijn slechts ter illustratie; daarom kunnen andere maatregelen
en/of procedures (of een combinatie daarvan) die niet in onderstaande lijst zijn
opgenomen ook worden uitgevoerd, ter beoordeling van de Bieder.
(a)

Uitkoopprocedure - in het geval dat de Bieder 95% of meer van het geplaatste en
uitstaande aandelenkapitaal van Simac verwerft op of na de Sluitingsdatum, kan
de Bieder zo snel als praktisch mogelijk een uitkoopprocedure starten, met het oog
om de resterende niet-aangemelde Aandelen te verwerven die niet in het bezit van
de Bieder zijn. De Bieder kan ook besluiten een uitkoopprocedure op een ander
tijdstip na de Sluitingsdatum te starten met betrekking tot aandelen in een
rechtsopvolger van Simac, gecreëerd door middel van een juridische fusie of
anderszins.

(b)

Juridische Fusie - op elk moment na de Gestanddoeningsdatum kan de Bieder
en/of Simac stappen ondernemen tot implementatie van een Juridische Fusie
tussen Simac en newco ("Newco") (een nieuw op te richten directe
dochtermaatschappij van de Bieder). Ten gevolge van deze fusie zal Simac
verdwijnen in Newco met als gevolg de opheffing van haar notering aan Euronext
Amsterdam.

(c)

Activa transactie - de Bieder kan alle activa van Simac verkrijgen tegen betaling
van een tegenprestatie bestaande uit een obligatie en een geldbedrag (welke
overeenkomt met de Biedprijs vermenigvuldigd met het aantal niet door de Bieder
gehouden Aandelen). Ten gevolge van deze transactie zal Simac worden
geliquideerd, waarbij een pre-liquidatie uitkering plaatsvindt ten gevolge waarvan
de Bieder de obligatie ontvangt en de overige Aandeelhouders contanten
ontvangen (de Biedprijs vermenigvuldigd met het aantal door de relevante
Aandeelhouder gehouden Aandelen minus eventuele dividendbelasting).

(d)

Conversie van Preferente Aandelen – de Bieder kan de conversie van een gedeelte
of alle Preferente Aandelen bewerkstelligen ten gevolge waarvan het belang van
de niet-aangemelde Aandeelhouders zal verwateren.
De Bieder houdt momenteel alle door Simac uitgegeven Preferente Aandelen. De
Preferente Aandelen zijn destijds uitgegeven door Simac om te voorzien in een
acute financieringsbehoefte. Na verloop van tijd was deze financieringsbehoefte
niet meer actueel en is het karakter van de Preferente Aandelen aangepast (zo is er
niet langer sprake van een cumulatief preferent dividend) en wordt er jaarlijks
tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Simac een dividend op
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de Preferente Aandelen vastgesteld. Hierdoor voorzien de Preferente Aandelen
momenteel niet in een wezenlijk andere financieringsvorm van Simac dan de
Aandelen.
Simac en de Bieder zijn overeengekomen om de Bieder de mogelijkheid te bieden
om alle of een deel van de Preferente Aandelen te converteren naar Aandelen,
uitgaande van een totale waardering van EUR 10,5 miljoen voor de Preferente
Aandelen (nominale waarde plus agio) en conversie van de Preferente Aandelen
naar Aandelen voor EUR 3,00 per Aandeel (i.e. gelijk aan de Biedprijs) (de
"Conversie"). Als gevolg van een volledige Conversie zal het aantal Aandelen
gehouden door de Bieder na Conversie stijgen met 3,5 miljoen aandelen (waarbij
het aantal geplaatste Aandelen stijgt van 14.531.394 naar 18.031.394).
Simac en de Bieder zijn verder overeengekomen dat de Conversie voorwaardelijk
is op (i) gestanddoening van het Bod door Simal, en (ii) schriftelijk verzoek van
de Bieder aan Simac om uiterlijk 1 juli 2014 daadwerkelijk over te gaan tot de
Conversie, waarbij Simal tevens zal aangeven welke en hoeveel Preferente
Aandelen zullen worden geconverteerd.
Uitwerking van de Conversie brengt met zich mee dat de statuten van Simac
dienen te worden gewijzigd zoals hieronder uiteengezet. Deze statutenwijziging
zal zo spoedig mogelijk na goedkeuring daarvan door de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders worden geëffectueerd.
Aan artikel 3 van de statuten wordt een derde lid toegevoegd:
"Per het moment dat de preferente aandelen ingevolge het bepaalde in artikel 48
gewone aandelen worden, neemt het in het maatschappelijk kapitaal begrepen
aantal preferente aandelen af en neemt het in het maatschappelijk kapitaal
begrepen aantal gewone aandelen toe met het aantal aandelen dat per het moment
van de conversie gewone aandelen is geworden. Van een wijziging in de
onderverdeling van het maatschappelijk kapitaal als bedoeld in de vorige zin doet
de directie binnen acht dagen opgave aan het handelsregister."
Aan de statuten wordt een nieuw artikel toegevoegd, zijnde artikel 48:
"Iedere houder van preferente aandelen heeft het recht om de vennootschap te
verzoeken een of meer van de alsdan door de betreffende aandeelhouder
gehouden preferente aandelen te converteren. De directie zal alvorens uitvoering
te geven aan een dergelijke verzoek, alle houders van de betreffende preferente
aandelen bij aangetekende brief in kennis stellen van dit verzoek en de betreffende
houders van preferente aandelen in de gelegenheid stellen binnen dertig (30)
dagen na verzending van bedoelde brief aan te geven of ook zij wensen over te
gaan tot conversie en zo ja, ten aanzien van hoeveel van de door hen gehouden
preferente aandelen. Ingeval een dergelijke conversie plaatsvindt, zal ieder
preferent aandeel waarvoor door de betreffende aandeelhouder om conversie is
verzocht geconverteerd worden in een op voordracht van het bestuur met
goedkeuring van de raad van commissarissen nader door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders te bepalen aantal gewone aandelen uit het
maatschappelijk kapitaal van de nog niet geplaatste gewone aandelen. De
conversie van preferente aandelen naar gewone aandelen behoeft de toestemming
van de vergadering van prioriteitsaandelen."
De Conversie en de daarbij behorende statutenwijziging behoeven goedkeuring
van de algemene vergadering van aandeelhouders van Simac. De Bieder en Simac
zijn overeengekomen dat Simac de Conversie en de daarbij behorende
statutenwijziging zal agenderen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
(e)

Uitgifte van nieuwe aandelen door Simac aan de Bieder - de Bieder kan nieuwe
Aandelen in Simac verkrijgen door middel van storting in geld of een inbreng van
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activa door de Bieder. In het laatste geval zullen de bestaande
minderheidsaandeelhouders geen wettelijk of statutair voorkeursrecht hebben.
(f)

Omzetting in een besloten vennootschap - te allen tijde na de
Gestanddoeningsdatum, kan de Bieder en/of Simac stappen ondernemen om
Simac om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ten gevolge waarvan, onder andere, alle Aandelen onderworpen kunnen worden
aan overdrachtsbeperkingen.

(g)

Opvolgend openbaar bod - de Bieder behoudt zich het recht voor om een
opvolgende openbaar bod te doen op de Aandelen Simac in het geval de Bieder
niet ten minste 95% of meer van het uitgegeven en uitstaande kapitaal van Simac
op of na de Gestanddoeningsdatum verkrijgt.

(h)

Uitkeringen door Simac - de Bieder kan stappen ondernemen die leiden tot een
uitkering van opbrengsten, geld en/of activa aan de Aandeelhouders van Simac, in
de vorm van een uitkering uit de reserves, een interim dividend, een dividend of
een liquidatie uitkering. Een dergelijke uitkering zal, indien gedaan aan
Aandeelhouders, in mindering worden gebracht op een eventuele betaling aan
Aandeelhouders in het kader van een daarop volgende uitkoopprocedure of andere
vorm van betaling aan Aandeelhouders, met een bedrag gelijk aan het bedrag
waartoe één Aandeel recht gaf. Daarnaast zou Simac over kunnen gaan tot het
verstrekken van een geldlening aan de Bieder of het inkopen of intrekken (met
terugbetaling) van door de Bieder gehouden Preferente Aandelen.

(i)

Andere mogelijke maatregelen - de Bieder behoudt zich het recht voor elke andere
toegestane methode gebruiken om 100% van het aandelenkapitaal van Simac te
verkrijgen, alsmede om de bedrijfsstructuur van Simac af te stemmen op een
(nieuwe) holding van Simac en/of haar Groepsmaatschappijen en de
financieringsstructuur die zal bestaan zodra het Bod gestand is gedaan, met
inbegrip van de inbreng van activa door de Bieder aan Simac tegen de uitgifte van
nieuwe aandelen in het kapitaal van Simac, met uitsluiting van het voorkeursrecht
(indien aanwezig) van aandeelhouders, alle in overeenstemming met Nederlands
recht en de Statuten, die van kracht zijn op het relevante tijdstip.

Tenslotte behoudt de Bieder zich het recht voor wijzigingen na te streven aan de
zakelijke en kapitaalstructuur van de Bieder en/of Simac, met inbegrip van interne
reorganisaties, de verkoop van activa, fusies en/of spin-offs, wijzigingen in de
grondslagen voor financiële verslaggeving die door Simac wordt toegepast, wijzigingen
van de Statuten, een vereffening, een splitsing als bedoeld in artikel 2:334a BW of een
claimemissie. Alles moet geschieden in overeenstemming met de Nederlandse wet en
regelgeving en de Statuten die van kracht zijn op het relevante tijdstip. Uitkeringen
kunnen gedaan worden in de vorm van een uitkering uit de reserves, een
interim-dividend, een slotdividend, betaling bij annulering of, in het geval de
vennootschap wordt geliquideerd, een (pre-) liquidatie uitkering.
Bij de voorbereiding en uitvoering van de in dit Hoofdstuk 3.8.3 (Mogelijke
maatregelen door de Bieder om 100% van de Aandelen te verkrijgen) beschreven
maatregelen zal de nodige aandacht worden besteed aan de belangen van de
minderheidsaandeelhouders van Simac, indien aanwezig. Indien een in dit
Hoofdstuk 3.8.3 (Mogelijke maatregelen door de Bieder om 100% van de Aandelen te
verkrijgen) beschreven maatregel wordt nagestreefd door de Bieder, zullen de
onafhankelijke commissarissen daar een onafhankelijke visie over vormen, na
daaromtrent een uitgewerkt voorstel van de Bieder te hebben ontvangen, en na advies te
hebben ingewonnen over de juridische, fiscale en financiële consequenties van de
maatregel. Daarna zal (voor zover nodig) besluitvorming over de maatregel(en)
plaatsvinden met inachtneming van de belangen van de Simac en haar stakeholders. De
uitkomst daarvan zal worden medegedeeld aan alle aandeelhouders van Simac.
Vooralsnog heeft dergelijke besluitvorming niet plaatsgevonden (behoudens inzake de
Conversie (zie Hoofdstuk 3.8.3 (d) (Conversie van Preferente Aandelen)).
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Niet tegenstaande het voorgaande wordt er gewezen op het volgende: de Bieder of de
houders van prioriteitsaandelen (dhr. E. van Schagen) kunnen op basis van de Statuten
van Simac de Directie en de Raad van Commissarissen verzoeken een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders op te roepen waarbij de Bieder of de houders
van prioriteitsaandelen de te behandelen onderwerpen op de agenda kunnen plaatsen en
vervolgens zal in deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de
Bieder een doorslaggevende stem hebben.
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4.

UITNODIGING AAN AANDEELHOUDERS

4.1

Uitnodiging
Onder verwijzing naar alle mededelingen, voorwaarden en restricties die in dit Biedingsbericht
zijn opgenomen, worden de Aandeelhouders hierbij uitgenodigd om hun Aandelen te koop aan te
melden bij de Bieder op de navolgende wijze en onder de navolgende voorwaarden. Het Bod is
gericht tot alle rechthebbenden van Aandelen (anders dan de Bieder) en aan deze
Aandeelhouders wordt hetzelfde bod gedaan.

4.2

De Biedprijs
De prijs voor elk onder het Bod aangemeld Aandeel bedraagt EUR 3,00 (drie euro). De Biedprijs
omvat het dividend en andere uitkeringen aan Aandeelhouders over de periode vanaf de datum
van dit Biedingsbericht tot en met de Dag van Betaling. Indien op of na de datum van dit
Biedingsbericht en voorafgaand aan de Dag van Betaling een besluit wordt genomen tot
vaststelling van dividend en/of andere uitkeringen aan Aandeelhouders en de registratiedatum
voor een dergelijk dividend of andere uitkeringen ligt voor de Dag van Betaling, wordt de
Biedprijs verlaagd met een bedrag gelijk aan het bedrag aan dividend en/of andere uitkeringen
waartoe één Aandeel recht geeft. Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de
Aandeelhouders die hun Aandelen onder het Bod op geldige wijze hebben aangemeld (of op
ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en
geleverd, betaling van de Biedprijs in contanten plaatsvinden.

4.3

Verhoging van de Biedprijs
Gedurende de Aanmeldingstermijn is de Bieder bevoegd overeenkomstig artikel 15 lid 4 van het
Bob om de Biedprijs te verhogen. De Aanmeldingstermijn moet tenminste nog zeven Werkdagen
na aankondiging van de verhoging van de Biedprijs open staan. Indien de Aanmeldingstermijn
open staat voor een kortere periode na aankondiging van de verhoging van de Biedprijs, wordt de
Aanmeldingstermijn van rechtswege verlengd tot zeven (7) Werkdagen.
Gedurende een dergelijke verlenging van de Aanmeldingstermijn mag de Biedprijs niet nogmaals
worden verhoogd. Aandelen die zijn aangemeld vóór een dergelijke verlenging van de
oorspronkelijke Aanmeldingstermijn mogen worden ingetrokken gedurende de verlengde
aanmeldingstermijn in overeenstemming met artikel 15 lid 3 en artikel 15a lid 3 van het Bob.
Echter, Aandelen die zijn aangemeld en niet worden teruggetrokken gedurende de verlenging van
de Aanmeldingstermijn blijven gelden als aangemeld onder het Bod.
Indien en voorzover de Bieder gedurende de Aanmeldingstermijn Aandelen koopt buiten het Bod
tegen een hogere prijs dan de Biedprijs, zal de Bieder op het moment van gestanddoening van het
Bod een dergelijke hogere prijs betalen voor alle Aandelen die op geldige wijze zijn aangemeld
(of op ongeldige wijze, indien de Bieder de aanmelding desalniettemin heeft aanvaard) door een
Aandeelhouder en geleverd aan de Bieder.

4.4

Aanmeldingstermijn
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 7 november 2013 om 09:00 uur Nederlandse tijd en eindigt,
tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 van het Bob, om 17:30
uur Nederlandse tijd, op 7 januari 2014.
Aandelen die voor Sluitingsdatum zijn aangeboden, mogen niet worden teruggetrokken,
behoudens het recht tot herroeping (i) gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn in
overeenstemming met artikel 15 lid 3 van het Bob of (ii) in geval van een verhoging van de
Biedprijs in overeenstemming met artikel 15a lid 3 van het Bod. Aandelen die zijn aangeboden
voorafgaand aan de Sluitingsdatum, mogen teruggetrokken worden gedurende de verlengde
Aanmeldingstermijn. Echter, Aandelen die voorafgaand aan een dergelijke verlenging van de
Aanmeldingstermijn zijn aangeboden en tijdens een dergelijke verlenging van de
Aanmeldingstermijn niet zijn teruggetrokken, blijven onderworpen aan het Bod.
Als de Bieder het Bod gestand doet, zal de Bieder alle Aandelen aanvaarden die op geldige wijze
zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien de Bieder de aanmelding desalniettemin aanvaardt)
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en niet eerder zijn teruggetrokken in overeenstemming met de voorwaarden van het Bod met
inachtneming van de procedures zoals uiteengezet in dit Biedingsbericht.
4.5

Aanvaarding door Aandeelhouders via een Aangesloten Instelling
Aandeelhouders die het Bod wensen te aanvaarden dienen hun Aandelen ter aanvaarding aan te
melden aan de Bieder via een Aangesloten Instelling overeenkomstig de voorwaarden van het
Bod.
Aandeelhouders die Aandelen houden via een Aangesloten Instelling dienen hun aanmelding via
hun commissionair, bank of effectenmakelaar uiterlijk op 7 januari 2014 om 17:30 Nederlandse
tijd bekend te maken, tenzij de Aanmeldingstermijn is verlengd overeenkomstig Hoofdstuk 4.7
(Verlenging van de Aanmeldingstermijn) of Hoofdstuk 4.3 (Verhoging van de Biedprijs). Uw
commissionair, bank of effectenmakelaar kan een eerdere deadline vaststellen voor aanmelding
door Aandeelhouders zodat deze commissionair, bank of effectenmakelaar voldoende tijd heeft
om de aanmelding door te geven aan het Betaal- en Wisselkantoor.
Aangesloten Instellingen die aanmeldingen ontvangen van zich onder dit Bod aanmeldende
Aandeelhouders zullen de Aandelen uiterlijk op de Sluitingsdatum schriftelijk aanmelden bij het
Betaal- en Wisselkantoor. Door dergelijke Aandelen aan te melden verklaren de Aangesloten
Instellingen dat zij de Aandelen in bewaring hebben en verplichten zij zich ertoe deze Aandelen
uiterlijk op de Dag van Betaling aan de Bieder te zullen leveren.
Behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 3 en artikel 15a lid 3 Bob vormt het aanmelden van
Aandelen ter aanvaarding van het Bod een onherroepelijke opdracht tot het blokkeren van
enigerlei poging de aangemelde Aandelen te leveren, zodat op of voorafgaand aan de Dag van
Betaling niet tot levering van Aandelen kan worden overgegaan anders dan aan het Betaal- en
Wisselkantoor op de Dag van Betaling indien het Bod gestand is gedaan en de Aandelen voor
koop zijn aanvaard, en tot het debiteren op de Dag van Betaling van de effectenrekening waarop
dergelijke Aandelen worden gehouden ter zake van alle aangemelde Aandelen na ontvangst van
een opdracht van het Betaal- en Wisselkantoor tot ontvangst van die Aandelen voor de Bieder en
tegen betaling door het Betaal- en Wisselkantoor van de Biedprijs voor die Aandelen.

4.6

Verklaringen en garanties van aanmeldende Aandeelhouders
Door zijn Aandelen aan te melden onder het Bod verklaart, garandeert en zegt elke
Aandeelhouder jegens de Bieder toe op de dag dat die Aandelen worden aangemeld tot en met de
Dag van Betaling, behoudens rechtsgeldige herroeping van een aanmelding van Aandelen, dat:
(a)

de aanmelding van Aandelen een aanvaarding door de Aandeelhouder van het Bod
inhoudt, in overeenstemming met de voorwaarden en restricties die in dit
Biedingsbericht zijn opgenomen;

(b)

de Aandeelhouder volledig bevoegd is de Aandelen aan te melden onder het Bod
en te verkopen en te leveren aan de Bieder, en dat de Aandeelhouder geen andere
overeenkomst is aangegaan tot aanmelding, verkoop of levering van de
aangemelde Aandelen anders dan met de Bieder en dat, wanneer de aangemelde
Aandelen door de Bieder tegen contanten worden verworven, de Bieder die
Aandelen in volle en onbezwaarde eigendom zal verwerven, vrij van rechten van
derden en beperkingen hoegenaamd ook;

(c)

de betrokken Aandeelhouder is geen partij bij enige andere overeenkomst inzake
aanmelding, verkoop of levering van de Aandelen; en

(d)

de Aandelen zijn aangemeld in overeenstemming met de bepalingen en restricties
opgenomen in Hoofdstuk 1.1, dat bij de aanmelding van dergelijke Aandelen de
effectenwetgeving en overige toepasselijke wet- en regelgeving van de jurisdictie
waarin de betrokken Aandeelhouder zich bevindt of waarvan hij ingezetene is
wordt nageleefd, en geen registratie, goedkeuring of indiening bij enige
toezichthoudende instantie van die jurisdictie vereist is in verband met de
aanmelding van die Aandelen.
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De aanmelding van Aandelen voor of uiterlijk op de Sluitingsdatum kan niet worden herroepen,
onverminderd het recht tot herroeping als bepaald in artikel 15 lid 3 Bob ingeval van verlenging
van de Aanmeldingstermijn door de Bieder op grond van artikel 15 lid 1 Bob en het recht tot
herroeping ingeval van verhoging van de Biedprijs door de Bieder op grond van artikel 15a lid 3
Bob. In een dergelijk geval blijven Aandelen die voor de oorspronkelijke Sluitingsdatum zijn
aangemeld en waarvan de aanmelding niet wordt herroepen, onderworpen aan dit Bod en geacht
aangemeld te zijn. De aanmelding van Aandelen gedurende de verlengde Aanmeldingstermijn
kan niet worden herroepen.
4.7

Verlenging van de Aanmeldingstermijn
De Bieder kan eenmalig het Bod verlengen tot na de Sluitingsdatum overeenkomstig artikel 15
lid 1 van het Bob. In dat geval zullen alle verwijzingen in dit Biedingsbericht naar de
Sluitingsdatum worden verschoven naar de uiterste datum en tijd waarnaar het Bod is verlengd,
tenzij uit de context anders blijkt. Echter, een bewaarnemer, bank of effectenmakelaar kan een
vroegere uiterste termijn vaststellen voor de aanmelding door de Aandeelhouders teneinde de
bewaarnemer, bank of effectenmakelaar in staat te stellen hun acceptaties tijdig aan het Betaalen Wisselkantoor te communiceren.
Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal dit, met inachtneming van de toepasselijke
wetgeving, openbaar worden medegedeeld. Artikel 15 lid 2 van het Bob vereist dat een dergelijke
mededeling uiterlijk op de derde Werkdag na de oorspronkelijke Sluitingsdatum wordt gedaan.
Gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn blijven Aandelen die zijn aangemeld vóór
een dergelijke verlenging van de oorspronkelijke Aanmeldingstermijn, gelden als Aandelen die
zijn aangemeld onder het Bod. In overeenstemming met artikel 15 lid 3 van het Bod kunnen
Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld vóór het einde van de oorspronkelijke
Aanmeldingstermijn tijdens de verlengingsperiode deze aanmelding herroepen.
Daarnaast kan overeenkomstig artikel 15 lid 9 van het Bob de Aanmeldingstermijn worden
verlengd indien de Biedprijs is verhoogd binnen zeven werkdagen voor de Sluitingsdatum, voor
een periode van zeven werkdagen na de verhoging van de Biedprijs. Aandeelhouders kunnen in
overeenstemming met artikel 15a lid 3 van het Bod de aanmelding van Aandelen binnen zeven
(7) Werkdagen herroepen na de dag van aankondiging van de verhoging van de Biedprijs.
De Bieder heeft de discretionaire bevoegdheid het Bod eenmaal te verlengen voor een periode
van tenminste twee weken en niet meer dan tien weken gerekend vanaf de oorspronkelijke
Sluitingsdatum (conform artikel 15 lid 1 Bob) en, in het geval van een openbaar bod op de
Aandelen door een derde, tot de datum waarop de aanmeldingstermijn van het openbaar bod van
de derde eindigt (conform artikel 15 lid 5 Bob). In een dergelijk geval worden alle verwijzingen
in dit Biedingsbericht naar de "Sluitingsdatum" of "17:30 uur, Nederlandse tijd, op 7 januari
2014" verschoven naar de uiterste datum en tijd waarop de verlenging van het Bod betrekking
heeft, tenzij uit de context anders blijkt.
Indien het Bod wordt verlengd met als gevolg dat de verplichting tot aankondiging of het Bod al
dan niet gestand wordt gedaan, wordt uitgesteld, zal dit uiterlijk op de derde Werkdag na de
oorspronkelijke Sluitingsdatum openbaar worden aangekondigd, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 15 lid 2 Bob.

4.8

Gestanddoening van het Bod
Het Bod wordt gedaan onder voorbehoud van vervulling van de Gestanddoeningsvoorwaarden.
De Bieder behoudt zich het recht voor afstand te doen van één of meer van de
Gestanddoeningsvoorwaarden (waarbij wordt aangetekend dat de Bieder en Simac in het
Fusieprotocol zijn overeengekomen van Gestanddoeningsvoorwaarde 3.6(e) (Geen Aanwijzing
AFM of Noteringsmaatregel Euronext Amsterdam) alleen door de Bieder en Simac gezamenlijk
afstand kan worden gedaan), indien relevant en voor zover toegestaan bij wet. In het geval de
Bieder afstand doet van één of meer van de Gestanddoeningsvoorwaarden zal zij dat publiekelijk
aankondigen op de wijze als bepaald in Hoofdstuk 4.12 (Aankondigingen).
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Binnen 3 (drie) Werkdagen na de Sluitingsdatum zal de Bieder vaststellen of de
Gestanddoeningsvoorwaarden zijn vervuld of dat daarvan afstand zal worden gedaan.
Aansluitend zal de Bieder publiekelijk aankondigen of het Bod (i) gestand wordt gedaan; of (ii)
dat het Bod c.q. de Aanmeldingstermijn overeenkomstig artikel 15 Bob wordt verlengd; of (iii)
dat het Bod wordt ingetrokken op grond van het feit dat niet aan de
Gestanddoeningsvoorwaarden is voldaan.
In geval de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan zal de Bieder alle Aandelen
kopen die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand
wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd. Voldoening van de Biedprijs
geschiedt alsdan conform het bepaalde in Hoofdstuk 4.10 (Betaling en Overdracht).
Indien op of voorafgaand aan de dag gelegen 3 (drie) Werkdagen na de Sluitingsdatum niet aan
de Gestanddoeningsvoorwaarden is voldaan of daarvan afstand is gedaan door de Bieder, zal het
Bod van rechtswege eindigen en worden alle aangemelde Aandelen vrijgegeven.
4.9

Na-aanmeldingstermijn
De Bieder kan overeenkomstig artikel 17 van het Bob, binnen 3 (drie) Werkdagen na
gestanddoening van het Bod, een Na-aanmeldingstermijn uitschrijven om Aandeelhouders die
hun Aandelen niet hebben aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn de mogelijkheid te bieden
hun Aandelen alsnog onder het Bod aan te melden onder dezelfde voorwaarden en condities. Een
dergelijke Na-aanmeldingstermijn zal aanvangen op de eerste Werkdag volgend op de
aankondiging van de betreffende Na-aanmeldingstermijn en zal niet langer duren dan 2 (twee)
weken. Wanneer de Na-aanmeldingstermijn is aangekondigd, zal de Bieder alle Aandelen
aanvaarden die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, mits de Bieder de
aanmelding daarvan desalniettemin aanvaardt) tijdens deze termijn. Vervolgens zal de Bieder
binnen 3 (drie) Werkdagen na het eindigen van de Na-aanmeldingstermijn overgaan tot betaling
van de Biedprijs voor ieder Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze,
mits de Bieder de aanmelding daarvan desalniettemin aanvaardt).
De Bieder behoudt zich het recht voor om – na gestanddoening van het Bod – Aandeelhouders
die hun Aandelen niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid te bieden tot
na-aanmelding van de door hen gehouden Aandelen. Voor een eventuele na-aanmelding zullen
dezelfde voorwaarden gelden als omschreven in dit Biedingsbericht, dit met inachtneming van
het bepaalde in artikel 17 Bob. Openstelling van de Na-aanmeldingstermijn zal uiterlijk op de 3e
(derde) Werkdag na de Gestanddoeningsdatum door middel van een openbare mededeling
worden aangekondigd op de wijze als bepaald in Hoofdstuk 4.12 (Aankondigingen).
De Na-aanmeldingstermijn – indien van toepassing – zal aanvangen op de eerste Werkdag na de
Werkdag waarop de Na-aanmeldingstermijn door middel van een openbare mededeling is
aangekondigd en zal niet langer voortduren dan twee weken. De aanmelding van Aandelen in de
Na-aanmeldingstermijn kan niet worden herroepen. Voldoening van de Biedprijs geschiedt
conform het bepaalde in Hoofdstuk 4.12 (Aankondigingen).

4.10

Betaling en Overdracht
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die
Aandelen onder het Bod verkopen op de Dag van Betaling zijnde uiterlijk de 3e (derde) Werkdag
na de Gestanddoeningsdatum, de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat voor of uiterlijk op
de Sluitingsdag op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid), op welk moment ontbinding of
nietigverklaring van een aanmelding of levering door een Aandeelhouder niet toegestaan zal zijn,
en uiterlijk op de Dag van Betaling is geleverd.
Betaling van de Biedprijs voor ieder Aandeel dat in de Na-aanmeldingstermijn als bedoeld in
Hoofdstuk 4.9 (Na-aanmeldingstermijn) op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze,
indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid), op welk moment
ontbinding of nietigverklaring van een aanmelding of levering door een Aandeelhouder niet
toegestaan zal zijn, zal geschieden op de 3e (derde) Werkdag na afloop van de
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Na-aanmeldingstermijn mits de aldus aangemelde Aandelen uiterlijk op deze 3e (derde) Werkdag
zijn geleverd.
4.11

Commissie
Aangesloten Instellingen ontvangen van de Bieder een commissie ten bedrage van EUR 0,003
voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de
Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd. Deze commissie dient
binnen 30 dagen na de Gestanddoeningsdatum van de Bieder te worden geclaimd via het
Betaal- en Wisselkantoor. Er worden door de Bieder geen kosten doorberekend aan de
Aandeelhouders voor de levering en betaling van de Aandelen, doch de Bieder kan niet
garanderen dat Aangesloten Instellingen geen kosten berekenen aan Aandeelhouders, noch
uitsluiten dat zij dit wel zullen doen. Aandeelhouders worden mogelijk enige kosten
doorberekend door hun banken.

4.12

Aankondigingen
Aankondigingen betreffende het Bod – voor zover de Bieder of Simac daartoe bij wet verplicht is
en voor het overige voor zover de Bieder of Simac op grond van de haar terzake toekomende
discretionaire bevoegdheid daartoe besluit – zullen via een persbericht worden gedaan. Deze
persberichten zullen tevens worden gepubliceerd op de website van Simac:
http://www.simac.com/nl/techniek/holding-nieuws/cDU32_Nieuws.aspx.

4.13

Indicatief tijdschema
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het verwachte tijdschema voor het Bod. Dit
verwachte tijdschema is onderhevig aan verandering indien het Bod wordt verlengd.
Verwachte tijd en datum
(betreft Nederlandse tijd)

Gebeurtenis

6 november 2013

Persbericht waarin de verkrijgbaarstelling van het
Biedingsbericht en de aanvang van het Bod wordt
aangekondigd

6 november 2013

Datum publicatie Biedingsbericht

7 november 2013 om 09:00 uur

Aanvang van de Aanmeldingstermijn

7 januari 2014 tot en met 17.30
uur

Sluitingsdatum. Sluiting
(behoudens verlenging)

Uiterlijk de derde Werkdag na
de Sluitingsdatum

Gestanddoeningsdatum. De datum waarop de Bieder
publiekelijk zal aankondigen of het Bod gestand wordt
gedaan

Uiterlijk de derde Werkdag na
de Gestanddoeningsdatum

De Bieder heeft de mogelijkheid een Na-aanmeldingstermijn
aan te kondigen voor een maximumtermijn van twee weken

Uiterlijk de derde Werkdag na
de Gestanddoeningsdatum

Dag van Betaling. De datum waarop conform het bepaalde in
dit Biedingsbericht de Bieder de Biedprijs zal betalen aan
Aandeelhouders die Aandelen voor of uiterlijk op de
Sluitingsdatum op geldige wijze hebben aangemeld (of op
ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan
van de betrokken ongeldigheid)

Uiterlijk de derde Werkdag na
afloop van de
Na-aanmeldingstermijn

Dag van Betaling na de Na-aanmeldingstermijn. De datum
waarop conform het bepaalde in dit Biedingsbericht de
Bieder de Biedprijs zal betalen aan Aandeelhouders die
Aandelen in de Na-Aanmeldings – termijn op geldige wijze
hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de
Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid)
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de

Aanmeldingstermijn

5.

INFORMATIE OVER SIMAC

5.1

Algemeen
Simac Techniek N.V. is een naamloze vennootschap opgericht op 6 juni 1986 naar Nederlands
recht. Zij heeft haar statutaire zetel te Veldhoven, staat ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 17057712 en is gevestigd op de De Run 1101, 5503LB,
te Veldhoven. De Aandelen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam.

5.2

Profiel van Simac
5.2.1

Bedrijfssegmenten
Simac Techniek NV, sinds 1986 genoteerd aan Euronext Amsterdam, is een
technologiebedrijf voornamelijk actief in de Benelux. Simac levert en onderhoudt bij
middelgrote en grote organisaties hoogwaardige technologie ter verbetering van de
bedrijfsprocessen. In totaal werken er bij Simac ruim 900 mensen verdeeld over
meerdere vestigingen in Nederland, België en Luxemburg.
Simac bestaat uit werkmaatschappijen, met een breed assortiment aan oplossingen,
producten en diensten in de volgende bedrijfssegmenten:

5.2.2

(a)

ICT-infrastructuren: ontwerp, implementatie en beheer van infrastructuren voor
informatie- en communicatietechnologie;

(b)

ICT-applicaties: ontwerp, bouw en
oplossingsgerelateerde applicaties; en

(c)

Industriële Elektronica & Automatisering: levering van producten, projecten en
diensten op het gebied van industriële elektronica en automatisering;

levering van

branchespecifieke en

Participaties
Naast de kernactiviteiten heeft Simac participaties in diverse ondernemingen,
voornamelijk kansrijke nieuwe technologiegerichte bedrijven. Met gerichte
investeringen willen wij nieuwe activiteiten ontplooien en innoverende technologieën
verkennen. Uiteindelijk worden deze participaties toegevoegd aan de kernactiviteiten of
zij worden vervreemd.
Binnen haar organisatie beschikt Simac over generieke kennis die marktbreed wordt
aangeboden. Daarbij levert Simac in samenwerking met klanten en leveranciers
innovatieve geïntegreerde oplossingen voor specifieke marktgebieden zoals zorg, retail,
onderwijs, overheid en industrie.

5.3

Strategie
Simac wil in meerdere landen van Europa bij grote en middelgrote organisaties hoogwaardige
technologie inzetten ter verbetering van de bedrijfsprocessen. Simac wil naar de klant en alle
verdere belanghebbenden professioneel, integer, betrouwbaar, flexibel en resultaatgericht
opereren. De visie van Simac is hieronder beschreven:
5.3.1

Markt
Simac levert aan middelgrote en grote bedrijven en organisaties. Door te investeren in
product- en dienstontwikkeling en bij vooruitstrevende klanten innovatieve projecten uit
te voeren verwerft Simac praktische kennis en vaardigheden, die vervolgens worden
ingezet in de gehele markt. Simac werkt nauw samen met haar klanten, vooral op basis
van projecten en beheercontracten. De technologie vormt een onmisbaar element in de
bedrijfsvoering van de klanten en dient continu beschikbaar te zijn. Simac is zich
bewust van deze verantwoordelijkheid, heeft de juiste kennis en procedures in huis en
innoveert deze voortdurend. Simac wil een toonaangevende positie innemen op de
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markten waar het actief is. Daarom richt Simac zich op een beperkt aantal landen in
Europa.
5.3.2

Technologie
Technologie zal de komende jaren in beweging blijven. Simac zal hierin een
innovatieve positie innemen en heeft oog voor de wereldwijde ontwikkelingen. Ten
aanzien van de geleverde producten en systemen beschikt Simac over diepgaande en
praktische kennis. Door de complexiteit is een goede samenwerking met belangrijke
marktpartijen noodzakelijk om de gewenste geïntegreerde oplossingen te kunnen
realiseren. Simac participeert in kansrijke nieuwe technologiegerichte bedrijven om
hiermee groeimogelijkheden te openen, nieuwe kennis op te doen en gezamenlijk
mogelijkheden in de markt te benutten.

5.3.3

Dienstverlening
Dienstverlening ten aanzien van hoogwaardige technologie is kennisintensief.
Voortdurende vernieuwing van deze kennis is noodzakelijk om kwalitatief en
prijstechnisch de goede diensten aan de markt te kunnen blijven aanbieden. Het
ontwerpen, implementeren en exploiteren van technologie ziet Simac als een continu
proces. Uitvoering van deze complete cyclus in een langdurige samenwerking met de
klanten biedt voor beide partijen voordelen.

5.3.4

Medewerkers
In de dynamische markten waarin Simac actief is maken de medewerkers het verschil.
Kennis, ervaring en continue opleiding zijn vereist. Maar vooral ook het vermogen om
goed samen te kunnen werken is van het grootste belang. Behoud van een goede sfeer is
daarom essentieel. Kenmerkende punten zijn daarbij: resultaatgerichtheid, flexibiliteit,
plezier in het werk en open communicatie. Mensen moeten een passie hebben voor de
klant en de technologie waarmee ze bezig zijn, zodat Simac's klanten de trots en de
toegevoegde waarde van de Simac medewerkers optimaal beleven.

5.4

Beleid
Simac kiest voor een beleid dat leidt tot financiële stabiliteit en beheerste groei. De financiële
stabiliteit moet gewaarborgd worden door een positieve kasstroom te realiseren die groter is dan
de som van de investeringen en de aflossingen op achtergestelde leningen. De gewenste stabiliteit
dient volgens Simac als volgt te worden gerealiseerd:
(a)

in bestaande markten moet Simac haar positie bij bestaande klanten behouden en
voldoende nieuwe klanten werven. Om dit te bereiken is het van groot belang dat
de klanttevredenheid hoog blijft, het aanbod van producten en diensten
concurrerend is en er commercieel slagvaardig wordt geacteerd;

(b)

nieuwe klanten moeten met
branchespecifieke oplossingen;

(c)

meerjarige contracten zijn een belangrijk streven bij het verkrijgen en behouden
van klanten;

(d)

als technologiebedrijf moet Simac voorop lopen op het gebied van innovatieve en
betrouwbare oplossingen; en

(e)

Simac zal meer aandacht besteden aan het implementeren en beheren van
applicaties om hiermee een grotere binding met de klant te krijgen.

name

worden

geworven

op

basis

van

Bij de uitvoering van het beleid blijft primair staan dat de continuïteit van Simac niet in gevaar
komt. Hiervoor is het belangrijk risico’s te spreiden en financieel en organisatorisch
verantwoorde stappen te nemen.
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5.5

Raad van Commissarissen en Directie
5.5.1

5.5.2

5.5.3

Samenstelling Raad van Commissarissen
(a)

Dhr. A.J.L. Slippens (1951) – herbenoemd in april 2012, zittingsperiode verstrijkt
in 2016. De heer Slippens is voormalig voorzitter directie Sligro Food Group N.V.
en directie Sligro Food Group Nederland B.V. Belangrijke verder functies zijn lid
raad van commissarissen Van Lanschot Bankiers NV, lid raad van commissarissen
Blokker Holding N.V. lid raad van commissarissen Beter Bed Holding N.V., en
diverse toezichthoudende functies bij familievennootschappen.

(b)

Dhr. N.I.M. Hermans (1951) – herbenoemd in april 2011, zittingsperiode verstrijkt
in 2015. De heer Hermans is voormalig lid raad van bestuur ASML.

(c)

Dhr. J.C. Vercammen (1943) – herbenoemd in mei 2010, zittingsperiode verstrijkt
in 2014. De heer Vercammen is voormalig partner van Deloitte. Belangrijke
verdere functies zijn lid raad van commissarissen Bodemzorg Limburg B.V.,
bestuursfuncties
bij
verscheidene
maatschappelijke
organisaties
en
toezichthoudende functies bij kleinere en middelgrote bedrijven.

Samenstelling Directie
(a)

Dhr. E. van Schagen (1956) – CEO, herbenoemd in april 2012, zittingsperiode
verstrijkt in 2016. Naast zijn functie als CEO van Simac is dhr. Van Schagen
Federatievoorzitter van de FHI, lid raad van commissarissen Rabobank
Eindhoven-Veldhoven, lid raad van commissarissen Mignot & De Block, lid van
de raad van commissarissen van TechnoStars, lid van de raad van commissarissen
Strategic Area Health TU Eindhoven, lid van de raad van bestuur Eindhovensche
Fabrikantenkring, voorzitter van het bestuur Coöperatie Slimmer Leven 2020, lid
van het bestuur Sports & Technology Eindhoven, voorzitter van de Stichting
Universiteitsfonds Eindhoven, en voorzitter van het bestuur van Stichting
Vrienden van het Brabants Orkest.

(b)

Dhr. M.F.J.A. van Kasteren (1961) – CFO, herbenoemd in april 2012,
zittingsperiode verstrijkt in 2016. Dhr. van Kasteren heeft geen nevenfuncties.

(c)

Dhr. J. Stellingsma (1956) – directielid (niet-statutair bestuurder). Naast zijn
functie als lid van de Directie is dhr. Stellingsma lid van de raad van
commissarissen van Twinning, lid van de raad van commissarissen van MTel, lid
van de raad van commissarissen van Sleutels van Zijl en Vliet, toezichthouder bij
NUOVO, toezichthouder bij De Driestroom, toezichthouder bij De Jutters, en
toezichthouder bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.

Aandelenbezit van de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie
Anders dan hieronder aangegeven houden de leden van de Raad van Commissarissen en
de leden van de Directie, alsmede hun respectievelijke echtgenoten, geregistreerde
partners, hun minderjarige kinderen en de rechtspersonen waarin zij of deze personen
zeggenschap hebben geen door Simac uitgegeven effecten.
Naam

Aantal en soort aandelen

Dhr. E. van Schagen

356.164 gewone aandelen
500 prioriteitsaandelen

Dhr. M.F.J.A. van Kasteren

3.210 gewone aandelen

De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Directie, alsmede hun
respectievelijke echtgenoten, geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en de
rechtspersonen waarin zij of deze personen zeggenschap hebben zijn het jaar
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voorafgaand aan de openbare mededeling van verkrijgbaarstelling van dit
Biedingsbericht geen transacties aangegaan en hebben geen overeenkomsten gesloten
met betrekking tot door Simac uitgegeven effecten.
5.6

Aandeelhouders
5.6.1

Aandelenkapitaal
Het geplaatst aandelenkapitaal van Simac is als volgt verdeeld:
Gewone Aandelen .........................................................................
Prioriteitsaandelen .........................................................................
Preferente Aandelen A...................................................................
Preferente Aandelen B ...................................................................

5.6.2

14.531.394
500
5.000.000
40

Substantiële deelnemingen
Per de datum van dit Biedingsbericht houdt de Bieder 11.307.280 Aandelen, 5.000.000
Preferente Aandelen A en 40 Preferente Aandelen B in het kapitaal van Simac, welke
aandelen gezamenlijk 91,84% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in
een algemene vergadering van aandeelhouders van Simac vertegenwoordigen. Anders
dan de Bieder is er op de datum van publicatie van dit Biedingsbericht geen
aandeelhouder geregistreerd in het substantiële deelnemingen register van de AFM
(waarin iedere aandeelhouder die 3% of meer van de stemmen en/of aandelen in Simac
houdt zich behoort te registreren).

5.7

Dividend
Het dividendbeleid van Simac streeft ernaar om 50% van het netto resultaat te reserveren en de
overige 50% ter beschikking van de aandeelhouders te stellen. Bij de vaststelling van het
dividend neemt de onderneming de ontwikkeling van solvabiliteit en liquiditeit in acht. Van het
uit te keren bedrag wordt de helft aangewend voor het dividend op de Preferente Aandelen en is
de andere helft beschikbaar voor gewone aandelen. Het aan de houders van Preferente Aandelen
uit te keren bedrag kan deels worden aangewend voor de inkoop van Preferente Aandelen. Indien
over enig jaar verlies geleden wordt, zal in de volgende jaren pas tot uitkering van dividenden
worden overgegaan nadat het verlies door winsten is goedgemaakt. De dividenden op alle
Aandelen en Preferente Aandelen worden op voorstel van de Directie besproken en vastgesteld in
de algemene vergadering van aandeelhouders van Simac.
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6.

INFORMATIE OVER DE BIEDER

6.1

Algemeen
Simal Beheer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht op 23
december 1986 naar Nederlands recht. Zij heeft haar statutaire zetel te Veldhoven, staat
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17059395 en
is gevestigd op de Eindhovenseweg 83, 5582 HR, te Waalre.

6.2

Kapitaal en Aandelen
Het uitstaande kapitaal van de Bieder bestaat uit 30.000 gewone aandelen á € 1,00, 15.000 letter
aandelen á € 454,00 en 5.000 cumulatief preferente aandelen á € 454,00.

6.3

Bestuur
Het bestuur van de Bieder bestaat uit Dhr. B.M. van Tilborg, in functie getreden op 26 maart
2005. De bieder heeft geen raad van commissarissen. Het beleid van de Bieder wordt bepaald
door haar bestuur.

6.4

Enig Aandeelhouder
Stichting Administratiekantoor Simal Beheer is de enig aandeelhouder van de Bieder. Het
bestuur van Stichting Administratiekantoor Simal Beheer bestaat uit dhr. E. van Schagen en dhr.
B.M. van Tilborg. Stichting Administratiekantoor Simal Beheer heeft certificaten van aandelen
Simal Beheer B.V. uitgegeven aan leden van de familie van Schagen, waaronder aan dhr. E. van
Schagen en dhr. B.M. van Tilborg. De houders van deze certificaten zijn gerechtigd tot de
economische voordelen verbonden aan de aandelen in Simal Beheer B.V. (zoals
dividendbetalingen), maar bepalen niet het beleid van Stichting Administratiekantoor Simal
Beheer. Het beleid van Stichting Administratiekantoor Simal Beheer wordt bepaald door haar
bestuur (bestaande uit dhr. E. van Schagen en dhr. B.M. van Tilborg).

6.5

Profiel
Simal Beheer B.V. fungeert als de houdstermaatschappij van de familie Van Schagen. Naast het
belang dat Simal Beheer B.V. houdt in Simac is zij tevens eigenaar van onroerend goed, en
investeert daarnaast in kansrijke technologieondernemingen.
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7.

OVERIGE VERKLARINGEN INGEVOLGE HET BOB

7.1

Overige verklaringen Bieder
In aanvulling op de overige in dit Biedingsbericht opgenomen verklaringen, verklaart de Bieder
als volgt:
(a)

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de Bieder en Simac aangaande het Bod,
welk overleg heeft geresulteerd in voorwaardelijke overeenstemming tussen de
Bieder en Simac inzake het Bod, inclusief de Biedprijs, vastgelegd in het
Fusieprotocol. Dit overleg zag onder andere op de Biedprijs, de
Gestanddoeningsvoorwaarden, de financiering van het Bod en de toekomstige
strategie van Simac. Het overleg werd door de Bieder gevoerd met de leden van
de Directie (exclusief dhr. E. van Schagen) en de Raad van Commissarissen. Met
in achtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft dhr. E. van Schagen
zich afzijdig gehouden bij enige beraadslaging en besluitvorming door de Directie
en Raad van Commissarissen inzake het Voorgenomen Bod. Het besluit om de
voorwaardelijke overeenkomst inzake het Voorgenomen Bod aan te gaan, is
genomen door de Directie (met uitzondering van dhr. E. van Schagen) en de Raad
van Commissarissen na inwinning van financieel en juridisch advies. Op 22
oktober 2013 hebben de Bieder en Simac een addendum bij het Fusieprotocol
gesloten, waarin werd overeengekomen (i) om af te zien van de
gestanddoeningsvoorwaarde dat na afloop van de Aanmeldingstermijn de door
Simal en Simac gehouden Aandelen, samen met de Aandelen die zijn aangemeld
onder het Bod, ten minste 95% van de geplaatste en uitstaande Aandelen Simac
vertegenwoordigen, en (ii) dat Simac de Conversie (zoals verder beschreven in
Hoofdstuk 3.8.3(d) (Conversie van Preferente Aandelen)) en de daarbij behorende
statutenwijziging zal agenderen voor de Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.

(b)

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 (Restricties en belangrijke informatie)
heeft het Bod betrekking op alle Aandelen, is het Bod gericht tot alle
Aandeelhouders, en wordt aan alle Aandeelhouders hetzelfde Bod gedaan.

(c)

Dhr. E. van Schagen heeft aangegeven aan Simal dat hij de 356.164 gewone
aandelen Simac die door hem gehouden worden zal overdragen aan Simal tegen
betaling van de Biedprijs, en dhr. M.F.J.A. van Kasteren heeft aangegeven aan
Simal dat hij de 3.210 gewone aandelen Simac die door hem gehouden worden zal
overdragen aan Simal tegen betaling van de Biedprijs. Dhr. E. van Schagen en dhr.
M.F.J.A. van Kasteren ontvingen geen informatie van de Bieder welke niet is
opgenomen in dit Biedingsbericht en relevant is voor de beoordeling van het Bod
door aandeelhouders.

(d)

De door de Bieder gemaakte kosten en te maken kosten die zijn gerelateerd aan
het Bod bedragen naar verwachting ongeveer EUR 600.000 en zullen worden
gedragen door de Bieder.

(e)

Anders dan hieronder
aangegeven houdt
de Bieder,
Stichting
Administratiekantoor Simal Beheer, de leden van het bestuur van de Bieder en van
Stichting Administratiekantoor Simal Beheer, alsmede hun respectievelijke
echtgenoten, geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en de
rechtspersonen waarin zij of deze personen zeggenschap hebben geen door Simac
uitgegeven effecten.
Naam

Aantal en soort aandelen

Dhr. E. van Schagen

356.164 gewone aandelen
500 prioriteitsaandelen

31

Simal Beheer B.V.

11.307.280 gewone aandelen
5.000.000 preferente aandelen A
40 preferente aandelen B

(f)

Anders dan hieronder aangegeven zijn de Bieder, rechtspersonen waarmee de
Bieder in een groep is verbonden, Stichting Administratiekantoor Simal Beheer,
de leden van het bestuur van de Bieder en van Stichting Administratiekantoor
Simal Beheer, alsmede hun respectievelijke echtgenoten, geregistreerde partners,
hun minderjarige kinderen en de rechtspersonen waarin zij of deze personen
zeggenschap hebben geen transacties aangegaan en hebben geen overeenkomsten
gesloten met betrekking tot door Simac uitgegeven effecten in het jaar
voorafgaand aan de openbare mededeling van verkrijgbaarstelling van het
Biedingsbericht.
Alle onderstaande transacties zijn aangegaan door de Bieder:
Datum

Aantal Gewone Aandelen

Prijs

12-09-2013

55.146

EUR 3,00

13-09-2013

260.756

EUR 3,00

16-09-2013

388.796

EUR 3,00

17-09-2013

42.415

EUR 3,00

18-09-2013

30.452

EUR 3,00

19-09-2013

8.305

EUR 3,00

20-09-2013

19.406

EUR 3,00

23-09-2013

25.353

EUR 3,00

24-09-2013

37.695

EUR 3,00

25-09-2013

3.992

EUR 3,00

26-09-2013

5.524

EUR 3,00

27-09-2013

253.339

EUR 3,00

30-09-2013

8.552

EUR 3,00

01-10-2013

3.824

EUR 3,00

03-10-2013

1.563

EUR 3,00

04-10-2013

1.636

EUR 3,00

07-10-2013

4.555

EUR 3,00

08-10-2013

2.731

EUR 3,00

09-10-2013

3.570

EUR 3,00
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7.2

10-10-2013

293.049

EUR 3,00

11-10-2013

15.456

EUR 3,00

14-10-2013

45.233

EUR 3,00

15-10-2013

731.938

EUR 3,00

16-10-2013

1.740

EUR 3,00

17-10-2013

4.970

EUR 3,00

18-10-2013

743

EUR 3,00

21-10-2013

6.434

EUR 3,00

22-10-2013

5.752

EUR 3,00

23-10-2013

7.696

EUR 3,00

24-10-2013

6.400

EUR 3,00

25-10-2013

8.200

EUR 3,00

28-10-2013

3.000

EUR 3,00

30-10-2013

215.542

EUR 3,00

31-10-2013

1.306

EUR 3,00

01-11-2013

11.064

EUR 3,00

04-11-2013

5.785

EUR 3,00

05-11-2013

1.750

EUR 3,00

(g)

Gestanddoening van het Bod zal geen invloed hebben op de voortzetting van de
activiteiten van de Bieder en de plaats van vestiging van de Bieder.

(h)

Gestanddoening van het Bod zal niet leiden tot een wijziging in de samenstelling
van het bestuur van de Bieder of tot een belangrijke wijziging in de
arbeidsvoorwaarden van het enig lid van het bestuur van de Bieder. De Bieder
heeft geen werknemers.

Overige verklaringen Simac
In aanvulling op de overige in dit Biedingsbericht opgenomen verklaringen, verklaart Simac als
volgt:
(a)

De door Simac gemaakte kosten en te maken kosten die zijn gerelateerd aan het
Bod bedragen naar verwachting ongeveer EUR 300.000 en zullen worden
gedragen door Simac.

(b)

Simac houdt direct noch indirect aandelen in het kapitaal van de Bieder.

(c)

Anders dan hieronder aangegeven houden de leden van de Directie en de Raad
van Commissarissen, alsmede hun respectievelijke echtgenoten, geregistreerde
partners, hun minderjarige kinderen en de rechtspersonen waarin zij of deze
personen zeggenschap hebben geen door Simac uitgegeven effecten.
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Naam

Aantal en soort aandelen

Dhr. E. van Schagen

356.164 gewone aandelen
500 prioriteitsaandelen

Dhr. M.F.J.A. van
Kasteren

3.210 gewone aandelen

(d)

De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Directie, alsmede
hun respectievelijke echtgenoten, geregistreerde partners, hun minderjarige
kinderen en de rechtspersonen waarin zij of deze personen zeggenschap hebben
zijn het jaar voorafgaand aan de openbare mededeling van verkrijgbaarstelling van
dit Biedingsbericht geen transacties aangegaan en hebben geen overeenkomsten
gesloten met betrekking tot door Simac uitgegeven effecten.

(e)

De leden van de Directie en de Raad van Commissarissen ontvangen geen
vergoedingen die verband houden met de gestanddoening van het Bod (anders dan
dat dhr. E. van Schagen en dhr. M.F.J.A. van Kasteren hebben aangegeven dat zij
de gewone aandelen Simac die door ieder van hen gehouden worden zullen
overdragen aan Simal tegen betaling van de Biedprijs).

(f)

Het beleid van Simac wordt bepaald door de Directie en de Raad van
Commissarissen.
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8.

NEDERLANDSE FISCALE ASPECTEN VAN HET BOD

Het onderstaande is een samenvatting van bepaalde Nederlandse fiscale aspecten van het Bod en
gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving, zoals deze op de datum van de publicatie van dit
Biedingsbericht van kracht is en op basis van jurisprudentie dient te worden geïnterpreteerd. Hierbij
wordt opgemerkt dat de Nederlandse belastingwetgeving en rechtspraak na deze datum kunnen wijzigen,
al dan niet met terugwerkende kracht. Het onderstaande beoogt niet een volledig overzicht te zijn van alle
fiscale aspecten die eventueel relevant kunnen zijn voor een Aandeelhouder in verband met de
aanvaarding van het Bod, en beoogt niet alle fiscale consequenties voor alle soorten Aandeelhouders te
behandelen.
Voor toepassing van deze samenvatting wordt aangenomen dat geen natuurlijk persoon of buitenlands
lichaam een aanmerkelijk belang in de Vennootschap heeft.
Een natuurlijk persoon heeft in het algemeen een aanmerkelijk belang in de Vennootschap indien (a) de
natuurlijk persoon, al dan niet tezamen met zijn partner, of (b) een van de bloed- of aanverwanten in de
rechte lijn van de natuurlijk persoon of zijn partner, direct of indirect (i) de eigendom heeft van, of
bepaalde rechten heeft over, ten minste 5% van het totaal geplaatste kapitaal of het geplaatste kapitaal
van een soort aandelen, of rechten heeft om direct of indirect aandelen te verwerven tot ten minste 5%
van het totaal geplaatste kapitaal of van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen, in de
Vennootschap, of (ii) de eigendom heeft van, of bepaalde rechten heeft over, winstbewijzen die betrekking
hebben op ten minste 5% van de jaarwinst van de Vennootschap dan wel op ten minste 5% van wat bij
liquidatie wordt uitgekeerd. De tot het vermogen van een natuurlijk persoon behorende aandelen in de
Vennootschap waarin hij geen, maar zijn partner of een van de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn
van de natuurlijk persoon of zijn partner wel wordt geacht een aanmerkelijk belang te hebben, behoren
voor deze natuurlijk persoon ook tot een aanmerkelijk belang. Een natuurlijk persoon, die een of meer
Aandelen houdt, wordt geacht een aanmerkelijk belang te hebben in de Vennootschap (a) indien deze
persoon of zijn rechtsvoorganger een aanmerkelijk belang geheel of ten dele heeft vervreemd of geacht
wordt te hebben vervreemd, of (b) indien deze persoon een onderneming heeft overgedragen in ruil voor
aandelen in de Vennootschap, zonder dat het voordeel in aanmerking is genomen voor de heffing van
inkomstenbelasting.
Een buitenlands lichaam heeft in het algemeen een aanmerkelijk belang in de Vennootschap indien dit
lichaam, direct of indirect, (i) de eigendom heeft van, of bepaalde rechten heeft over, ten minste 5% van
het totaal geplaatste kapitaal of het geplaatste kapitaal van een soort aandelen, of rechten heeft om,
direct of indirect, aandelen te verwerven tot ten minste 5% van het totaal geplaatste kapitaal of van het
geplaatste kapitaal van een soort aandelen, in Simac, of (ii) de eigendom heeft van, of bepaalde rechten
heeft over, winstbewijzen die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst van de Vennootschap
dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd. Een buitenlands lichaam dat een of
meer Aandelen houdt wordt geacht een aanmerkelijk belang te hebben in de Vennootschap indien dit
lichaam een aanmerkelijk belang geheel of ten dele heeft vervreemd of geacht wordt te hebben
vervreemd, zonder dat het voordeel in aanmerking is genomen voor de heffing van de
vennootschapsbelasting.
Voor toepassing van deze samenvatting betekent de term "lichaam" een vennootschap en elk ander
samenwerkingsverband dat belastbaar is als een vennootschap voor vennootschapsbelastingdoeleinden.
Waar in deze samenvatting wordt gesproken over een aandeelhouder, een natuurlijk persoon die een
Aandeel houdt of een lichaam dat een Aandeel houdt, wordt daarmee slechts bedoeld een natuurlijk
persoon die of lichaam dat zowel de juridische als de economische eigendom van het Aandeel houdt, of
anderszins geacht wordt het Aandeel te houden voor de heffing van belastingen. Voor de heffing van
inkomsten-, vennootschaps-, erf- en schenkbelasting kunnen bezittingen waarvan het juridische eigendom
bij een derde, zoals een trust, stichting of soortgelijke entiteit, berust, worden toegerekend aan de
(fictieve) inbrenger of de begunstigden.
Waar in deze samenvatting wordt gesproken over Nederland of Nederlands, wordt daarmee slechts
bedoeld het Europees gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.
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Aandeelhouders wordt aangeraden hun eigen adviseur te raadplegen over de fiscale consequenties van
het aanvaarden van het Bod.
8.1

Bronbelasting
De Biedprijs zal niet onderworpen zijn aan de heffing van dividendbelasting of soortgelijke
belasting die aan de bron wordt geheven.

8.2

Belasting geheven naar het inkomen
8.2.1

Binnenlands belastingplichtige lichamen
De vermogenswinst behaalt met de verkoop van Aandelen bij de aanvaarding van het
Bod door een lichaam dat inwoner is of dat wordt geacht inwoner te zijn van Nederland
voor vennootschapsbelastingdoeleinden, en overigens geen vrijgesteld lichaam is, zal in
beginsel onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting tegen een tarief
van (maximaal) 25%, tenzij het lichaam gerechtigd is tot toepassing van de
deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is in principe van toepassing indien
het lichaam voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van
Simac.

8.2.2

In Nederland woonachtige natuurlijk personen
De vermogenswinst behaalt met de verkoop van Aandelen bij de aanvaarding van het
Bod door een natuurlijk persoon die inwoner is, die wordt geacht inwoner te zijn of die
ervoor heeft gekozen te worden behandeld als inwoner van Nederland voor
inkomstenbelastingdoeleinden, zal in beginsel onderworpen zijn aan inkomstenbelasting
tegen een tarief van (maximaal) 52%, indien:
(a)

de vermogenswinst toerekenbaar is aan een onderneming waaruit de natuurlijk
persoon winst geniet (anders dan als aandeelhouder);

(b)

de vermogenswinst kwalificeert als resultaat uit overige werkzaamheden, zoals
gedefinieerd in de Wet inkomstenbelasting 2001, daaronder in ieder geval
begrepen activiteiten die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaan.

Indien de hierboven genoemde punten (a) en (b) beiden niet van toepassing zijn, dan zal
een vermogenswinst behaald met de verkoop van Aandelen bij de aanvaarding van het
Bod niet onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting.
8.2.3

Niet-inwoners
De vermogenswinst behaalt met de verkoop van Aandelen bij de aanvaarding van het
Bod door een Aandeelhouder die geen inwoner is, die niet wordt geacht een inwoner te
zijn of die – in het geval van natuurlijke personen – er niet voor gekozen heeft te
worden behandeld als inwoner van Nederland voor toepassing van de relevante
Nederlandse belastingwetten, zal niet onderworpen zijn aan Nederlandse
belastingheffing, tenzij:

8.3

(a)

de vermogenswinst toerekenbaar is aan een onderneming, of het gedeelte van een
onderneming, waarvan de leiding in Nederland is gevestigd of die wordt gedreven
met een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland; of

(b)

de aandeelhouder een natuurlijk persoon is en de vermogenswinst kwalificeert als
resultaat uit overige werkzaamheden, zoals gedefinieerd in de Wet
inkomstenbelasting 2001, daaronder in ieder geval begrepen activiteiten die
normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaan.

Schenk- en erfbelasting
Er is geen Nederlandse schenk- of erfbelasting verschuldigd met betrekking tot verkoop van
Aandelen bij de aanvaarding van het Bod door een Aandeelhouder
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8.4

Omzetbelasting
De verkoop en levering van een Aandeel, alsmede de betaling van de Biedprijs, bij de
aanvaarding van het Bod door een Aandeelhouder zijn niet onderworpen aan de heffing van
omzetbelasting.

8.5

Overige belastingen
De verkoop en levering van een Aandeel bij de aanvaarding van het Bod door een
Aandeelhouder zijn niet onderworpen aan de heffing van registratiebelasting, kapitaalsbelasting,
overdrachtsbelasting of soortgelijke belasting of heffing.
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9.

ADVISEURS

9.1

De Bieder

9.2

Financieel Adviseur:

Juridisch Adviseur:

BoerCroon
Amstelveenseweg 760
1081 JK Amsterdam
Postbus 75784
1070 AT Amsterdam

Clifford Chance LLP
Droogbak 1A,
1013 GE, Amsterdam
Postbus 251
1013 GE Amsterdam

Simac
Financieel Adviseur:

Juridisch Adviseur:

NIBC Bank N.V.
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Postbus 380
2501 BH Den Haag

NautaDutilh N.V.
Strawinskylaan 1999
1077 XV Amsterdam
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
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10.

PERSBERICHTEN

10.1

Gezamenlijk Persbericht van de Bieder en Simac van 12 september 2013

Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("Simac") en Simal Beheer B.V. ("Simal")
ingevolge artikel 5 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen
openbare bod door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Simac
niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen
aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te
schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een goedgekeurd
biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of
naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN
UIT TE BRENGEN OP SIMAC TECHNIEK
Kernpunten van de transactie


Simac en Simal hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een aanbevolen volledig
openbaar bod door Simal op Simac van € 3,00 (drie euro) (cum dividend) (de "Biedprijs") in
contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door Simal (het "Voorgenomen Bod"), wat
een premie vertegenwoordigt van 22,4% ten opzichte van de slotkoers van de gewone aandelen
Simac op 11 september 2013, de laatste handelsdag voor deze aankondiging en een premie van
32,7% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen Simac over een
periode van 12 maanden voorafgaand aan 11 september 2013, de laatste handelsdag voor deze
aankondiging



De identiteit van Simac blijft behouden



De Raad van Commissarissen en de Directie van Simac steunen het Voorgenomen Bod en
bevelen het unaniem aan



Deutsche Bank Nederland N.V. heeft zich gecommitteerd om een financieringsovereenkomst
aan te gaan met Simal inzake de volledige financiering van het Bod

Strategische rationale
Simal en Simac zijn er van overtuigd dat het in het belang is van Simac, de aan haar verbonden
onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers dat Simal haar enig aandeelhouder wordt en
dat de notering van de gewone aandelen Simac op NYSE Euronext Amsterdam wordt beëindigd.
Hierdoor zal Simac slagvaardiger haar strategie kunnen uitoefenen.
Het Voorgenomen Bod past ook in de wens van Simal en Simac om van Simac weer een volledig
familiebedrijf te maken, waarbij de belangen van Simac, de aan haar verbonden ondernemingen, haar
klanten, leveranciers en medewerkers voorop staan en de continuïteit van Simac gewaarborgd blijft.
Identiteit van Simac blijft behouden
Het hoofdkantoor van Simac blijft in Veldhoven en Simal heeft geen intentie om materiële wijzigingen
aan te brengen in de identiteit, strategie of bedrijfsvoering van Simac. Daarnaast zal Simac ook na
gestanddoening van het Voorgenomen Bod een structuurvennootschap blijven, zullen bestaande
arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenrechten, worden gerespecteerd en blijft de huidige
medezeggenschapsstructuur van Simac behouden. Er zullen geen arbeidsplaatsen bij Simac verloren gaan
als direct gevolg van gestanddoening van het Voorgenomen Bod.
Volledige ondersteuning en aanbeveling
De Raad van Commissarissen en de Directie steunen het Voorgenomen Bod en bevelen het unaniem aan
de aandeelhouders van Simac aan. Na nauwkeurige overweging van alternatieven voor Simac zijn de
Raad van Commissarissen en de Directie tot de stellige overtuiging gekomen dat het Voorgenomen Bod
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de aandeelhouders een faire prijs biedt en dat het Voorgenomen Bod in het belang is van Simac, de aan
haar verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers.
NIBC Bank N.V. heeft een fairness-opinie verstrekt aan de Raad van Commissarissen en de Directie, en
is van mening dat het Voorgenomen Bod fair is voor de houders van gewone aandelen van Simac vanuit
een financieel oogpunt.
Met in achtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft Eric van Schagen (CEO van Simac) zich
afzijdig gehouden bij enige beraadslaging en besluitvorming door de Directie en Raad van
Commissarissen inzake het Voorgenomen Bod. Het besluit om de voorwaardelijke overeenkomst inzake
het Voorgenomen Bod aan te gaan, is genomen door de Directie (met uitzondering van Eric van Schagen)
en de Raad van Commissarissen na inwinning van financieel en juridisch advies.
Eric van Schagen, CEO van Simac: "Met de keuze voor de terugkeer naar een 100% familiebedrijf wordt
duidelijkheid gegeven omtrent de toekomst van Simac, hetgeen goed is voor de stabiliteit van Simac en de
belangen van haar stakeholders."
Abel Slippens, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Simac: "De Raad van Commissarissen is
verheugd dat de familie van Schagen in het streven om Simac weer tot een familiebedrijf te maken de
overige aandeelhouders de mogelijkheid biedt van een exit tegen een faire prijs."
Financiering van het Voorgenomen Bod
Het Voorgenomen Bod waardeert 100% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen Simac op
ongeveer € 43,6 miljoen. Simal is voornemens om het Voorgenomen Bod deels te financieren met
vreemd vermogen. In dit kader heeft Deutsche Bank Nederland N.V. zich gecommitteerd om een
financieringsovereenkomst aan te gaan met Simal inzake de financiering van het Bod, om Simal in staat
te stellen om de totale biedprijs te betalen. Zodra Simal certainty of funds heeft zal Simal hierover een
mededeling doen in overeenstemming met de geldende regelgeving.
Toezeggingen
Eric van Schagen (CEO van Simac) heeft aangegeven aan Simal dat hij de 356.164 gewone aandelen
Simac die door hem gehouden worden zal overdragen aan Simal tegen betaling van de Biedprijs. Michael
van Kasteren (CFO van Simac) heeft aangegeven aan Simal dat hij de 3.210 gewone aandelen Simac die
door hem gehouden worden zal overdragen aan Simal tegen betaling van de Biedprijs.
Corporate Governance
Het Voorgenomen Bod leidt op zich zelf niet tot een wijziging in de samenstelling van de Directie of de
Raad van Commissarissen. Totdat de beursnotering van Simac is beëindigd zullen de huidige leden van
de Directie en de Raad van Commissarissen in beginsel in functie blijven en zal steeds ten minste één van
de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate
Governance Code.
Voorwaarden voor Uitbrengen van het Voorgenomen Bod
Het Voorgenomen Bod wordt slechts uitgebracht door Simal indien er voldaan is aan of afstand is gedaan
van voor een transactie als deze gebruikelijke pre-biedingsvoorwaarden, waaronder de voorwaarden dat:
(i) de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") het biedingsbericht heeft goedgekeurd; (ii) zich
geen materiële nadelige wijzigingen hebben voorgedaan, (iii) Simac of enige derde geen handelingen
heeft verricht die het Voorgenomen Bod kunnen frustreren, (iv) de consultatie van de centrale
ondernemingsraad in relatie tot het Voorgenomen Bod en de financiering daarvan is afgerond, (v) er geen
kennisgeving van de AFM is ontvangen dat de voorbereidingen van het Voorgenomen Bod de
biedingsregels overtreden, en (vi) er geen bevel, schorsing of besluit is uitgevaardigd op grond waarvan
de transactie verboden is.
Voorwaarden voor Gestanddoening van het Voorgenomen Bod
Indien en wanneer het Voorgenomen Bod wordt uitgebracht, zal het gestand worden gedaan indien
voldaan is aan of afstand is gedaan van onder andere de gestanddoeningsvoorwaarden dat: (i) na afloop
van de aanmeldingstermijn onder het Voorgenomen Bod de door Simal en Simac gehouden aandelen,
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samen met de aandelen die zijn aangemeld onder het Voorgenomen Bod, ten minste 95% van de
geplaatste en uitstaande gewone aandelen Simac vertegenwoordigen; (ii) zich geen nadelige materiële
wijzigingen hebben voorgedaan, (iii) de Directie en de Raad van Commissarissen hun unanieme
aanbeveling voor het Voorgenomen Bod niet hebben ingetrokken, (iv) er geen kennisgeving van de AFM
is ontvangen dat de voorbereidingen van het Voorgenomen Bod de biedingsregels overtreden, en (v) er
geen bevel, schorsing of besluit is uitgevaardigd op grond waarvan de transactie verboden is.
Indicatief tijdschema
Simal en Simac streven ernaar alle benodigde goedkeuringen zo snel als praktisch haalbaar is te
verkrijgen.
De centrale ondernemingsraad van Simac zal kort na publicatie van dit persbericht over het Voorgenomen
Bod worden geïnformeerd.
Simal is voornemens het Voorgenomen Bod zo snel als praktisch haalbaar is en overeenkomstig de
wettelijk voorgeschreven termijnen uit te brengen. De publicatie van het biedingsbericht en de aanvang
van de aanmeldingstermijn zullen naar verwachting in oktober van 2013 plaatsvinden. Simac zal
overeenkomstig artikel 18, eerste lid, van het Bob ten minste zes werkdagen voor het einde van de
aanmeldingstermijn een informatieve Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
bijeenroepen.
Adviseurs
BoerCroon treedt op als financieel adviseur van Simal. NIBC Bank treedt op als financieel adviseur van
Simac.
Clifford Chance treedt op als juridisch adviseur van Simal. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur
van Simac.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen.
Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming met toepasselijke regels, gewone aandelen in
Simac buiten het Voorgenomen Bod om te verwerven. Indien Simal gewone aandelen Simac buiten het
Voorgenomen Bod om zal verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met
toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.
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10.2

Persbericht van de Bieder van 12 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 12 september 2013
Simal heeft vandaag, 12 september 2013, middels verschillende transacties 55.146 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,38% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 8.803.312 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 60,58% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B in
het kapitaal van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

9.023
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1.000
400
1.250
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€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
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€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
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€ 3,00
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€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
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4.536
1.000
320
1.908

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
imac Techniek
is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT informatie- en
communicatietechnologie en de IE A industrie le elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert imac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.
***
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10.3

Persbericht van de Bieder van 13 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 13 september 2013
Simal heeft vandaag, 13 september 2013, middels verschillende transacties 260.756 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 1,79% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.064.068 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 62,38% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 86,17% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:
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Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.4

Persbericht van de Bieder van 16 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 16 september 2013
Simal heeft vandaag, 16 september 2013, middels verschillende transacties 388.796 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 2,68% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.452.864 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 65,05% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,15% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:
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Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
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verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.5

Persbericht van de Bieder van 17 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 17 september 2013
Simal heeft vandaag, 17 september 2013, middels verschillende transacties 42.515 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,29% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.495.379 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 65,34% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,26% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:
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1.000

€ 3,00

500

€ 3,00

1.502

€ 3,00

2.000

€ 3,00

2.000

€ 3,00

500

€ 3,00
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€ 3,00
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€ 3,00

4.000

€ 3,00

1.000

€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers.
Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs
NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.6

Persbericht van de Bieder van 18 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 18 september 2013
Simal heeft vandaag, 18 september 2013, middels verschillende transacties 30.452 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,21%van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.525.731 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 65,55% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,34% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

380
2000
1500
1000
1000
500
551
1800
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10000
2816
100
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400
1500
201
500
767
151
200
500
500

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
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Correctie persbericht 17 september
Abusievelijk stond in het persbericht van 17 september 2013 dat Simal diezelfde dag 42.515 gewone
aandelen had verworven. Het juiste aantal door Simal verkregen aandelen was 42.415. Na afwikkeling
van deze transacties was het aantal gewone aandelen in bezit van Simal 9.495.279. De overige genoemde
aantallen en percentages waren correct.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.7

Persbericht van de Bieder van 19 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 19 september 2013
Simal heeft vandaag, 19 september 2013, middels verschillende transacties 8.305 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,06% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.534.036 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 65,61% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,36% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:
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100
50
1.000
100
1.999
500
589
195
500
3.002
200

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
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Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.8

Persbericht van de Bieder van 20 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 20 september 2013
Simal heeft vandaag, 20 september 2013, middels verschillende transacties 19.406 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,13 % van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.553.442 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 65,74% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,41 % van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

3.700
1.600
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1.396
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€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
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met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.9

Persbericht van de Bieder van 23 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 23 september 2013
Simal heeft vandaag, 23 september 2013, middels verschillende transacties 25.353 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,17% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.578.795 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 65,92% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,47% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:
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1.230
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€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
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Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.10

Persbericht van de Bieder van 24 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 24 september 2013
Simal heeft vandaag, 24 september 2013, middels verschillende transacties 37.695 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,26% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.616.490 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 66,18% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,57% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

2.000
9.086
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500
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700
1.605
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300
500

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
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Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.11

Persbericht van de Bieder van 25 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 25 september 2013
Simal heeft vandaag, 25 september 2013, middels verschillende transacties 3.992 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,03% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.620.482 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 66,20% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,58% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

151
1.000
1.000
1.640
201

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.12

Persbericht van de Bieder van 26 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 26 september 2013
Simal heeft vandaag, 26 september 2013, middels verschillende transacties 5.524 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,04% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.626.006 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 66,24% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 87,59% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

1.700
201
1.355
85
335
1.346
502

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 27 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 27 september 2013
Simal heeft vandaag, 27 september 2013, middels verschillende transacties 253.339 gewone aandelen in
het kapitaal van Simac verworven, welk aantal 1,74% van alle uitgegeven gewone aandelen in het
kapitaal van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs
betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.879.345 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 67,99% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,23% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

67
201
267
528
276
2.000
250.000

€ 3,=
€ 3,=
€ 3,=
€ 3,=
€ 3,=
€ 3,=

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.

67

Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 30 september 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 30 september 2013
Simal heeft vandaag, 30 september 2013, middels verschillende transacties 8.552 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,06% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.887.897 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,05% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,25% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

300
350
1.250
525
67
500
1.349
100
3.000
1.111

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.15

Persbericht van de Bieder van 1 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 7 lid 1 sub a en artikel 7 lid 4
van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen openbare bod door
Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Simac Techniek N.V.
("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie
zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier
op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een goedgekeurd
biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of
naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER HEEFT CERTAINTY OF FUNDS EN ZAL HET BIEDINGSBERICHT
VANDAAG AAN DE AFM STUREN TER GOEDKEURING
Veldhoven, 1 oktober 2013
Kernpunten


Simal heeft certainty of funds om het Voorgenomen Bod te kunnen financieren



Simal zal vandaag een aanvraag tot goedkeuring van het Biedingsbericht indienen bij de AFM

Certainty of funds
Simal zal het aanbevolen volledig openbaar bod door Simal op Simac van € 3,00 (drie euro) (cum
dividend) (de "Biedprijs") in contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door Simal (het
"Voorgenomen Bod") deels financieren met vreemd vermogen. Simal heeft, onder voorbehoud van de
gebruikelijke voorwaarden, in dit kader een volledige financieringstoezegging van € 15,75 miljoen van
zijn kredietverstrekker Deutsche Bank Nederland N.V. verkregen en is hiermee een bindende
overeenkomst aangegaan. Voor het resterende gedeelte van de totale Biedprijs zal Simal beschikbare
contante middelen aanwenden. Simal is dientengevolge in staat de totale Biedprijs te voldoen.
Aanvraag tot goedkeuring biedingsbericht
Simal zal vandaag een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht dat is opgesteld door Simal en
Simac in het kader van het Voorgenomen Bod (het "Biedingsbericht") indienen bij de Stichting
Autoriteit Financiële Markten ("AFM").
Simal is voornemens het Voorgenomen Bod zo snel als praktisch haalbaar en overeenkomstig de wettelijk
voorgeschreven termijnen uit te brengen. De publicatie van het Biedingsbericht en de aanvang van de
aanmeldingstermijn zullen naar verwachting in oktober van 2013 plaatsvinden.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het Biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit Biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Eric van Schagen, Simal, 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT informatie- en
communicatietechnologie en de IE A industrie le elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
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2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert imac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.
***
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Persbericht van de Bieder van 1 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 1 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 1 oktober 2013, middels verschillende transacties 3.824 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,03% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.891.721 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,07% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,26% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

155
213
502
200
1.000
1.004
500
250

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 3 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 3 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 3 oktober 2013, middels verschillende transacties 1.563 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,01% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.928.730 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,33% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,36% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

750
126
60
627

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.18

Persbericht van de Bieder van 4 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 4 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 4 oktober 2013, middels verschillende transacties 1.636 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,01% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.930.366 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,34% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,36% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

1.335
301

€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.19

Persbericht van de Bieder van 7 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 7 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 7 oktober 2013, middels verschillende transacties 4.555 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,03% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.934.921 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,37% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,37% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

50
835
50
2.000
1.000
620

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
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2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.20

Persbericht van de Bieder van 8 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 8 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 8 oktober 2013, middels verschillende transacties 2.731 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,02% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.937.652 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,39% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,38% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

500
500
1.600
131

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 9 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 9 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 9 oktober 2013, middels verschillende transacties 3.570 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,02% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 9.941.222 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 68,41% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 88,39% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

2.457
550
275
103
100
85

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
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2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***

83

10.22

Persbericht van de Bieder van 10 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 10 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 10 oktober 2013, middels verschillende transacties 293.049 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 2,02% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 10.234.271 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 70,43% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 89,13% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

100
250
100
600
291.999

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.23

Persbericht van de Bieder van 11 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 11 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 11 oktober 2013, middels verschillende transacties 15.456 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,11% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 10.249.727 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 70,54% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 89,17% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

4.500
100
2.000
7.352
1.004
500

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
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2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.24

Persbericht van de Bieder van 14 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 14 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 14 oktober 2013, middels verschillende transacties 45.233 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,31% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 10.294.960 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 70,85% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 89,28% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

1.000
1.500
110
100
707
10.455
27.394
3.515
301
151

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
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Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 15 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ONDERMEER PAKKET AANDELEN SIMAC TECHNIEK
VAN VDL
Veldhoven, 15 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 15 oktober 2013, middels verschillende transacties 731.938 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 5,04% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Één van de transacties betrof de overname van het volledige belang in
Simac gehouden door VDL, groot 726.600 aandelen. Hieronder staat een overzicht van alle transacties en
welke prijs betaalbaar is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.026.898 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 75,88% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,13% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

2.711
504
100
250
400
1.000
373
726.600

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
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Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 16 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 16 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 16 oktober 2013, middels verschillende transacties 1.740 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,01% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.028.638 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 75,90% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,14% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

40
282
500
15
100
803

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 17 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 17 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 17 oktober 2013, middels verschillende transacties 4.970 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,03% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.033.608 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 75,93% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,15% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

1.300
950
250
20
1.400
200
300
250
300

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 18 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 18 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 18 oktober 2013, middels verschillende transacties 743 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,01% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.034.351 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 75,93% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,15% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

250
100
300
93

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 21 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 21 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 21 oktober 2013, middels verschillende transacties 6.434 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,04% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.040.785 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 75,98% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,17% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

550
4.507
201
200
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75
301

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Gezamenlijk Persbericht van de Bieder en Simac van 22 oktober 2013

Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("Simac") en Simal Beheer B.V. ("Simal")
ingevolge artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met
het voorgenomen openbare bod door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het
kapitaal van Simac niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde
documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen Simac te
kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een
goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of
gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER ZIET AF VAN 95% GESTANDDOENINGS-VOORWAARDE, CONVERSIE
VAN PREFERENTE AANDELEN NAAR GEWONE AANDELEN ZAL WORDEN
GEAGENDEERD OP BAVA
Veldhoven, 22 oktober 2013
Geen 95% gestanddoeningsvoorwaarde
Simal heeft besloten om af te zien van de gestanddoeningsvoorwaarde dat na afloop van de
aanmeldingstermijn onder het aanbevolen volledig openbaar bod door imal op imac van € 3,00 drie
euro) (cum dividend) (de "Biedprijs") in contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door Simal
(het "Voorgenomen Bod") de door Simal en Simac gehouden aandelen, samen met de aandelen die zijn
aangemeld onder het Voorgenomen Bod, ten minste 95% van de geplaatste en uitstaande gewone
aandelen Simac vertegenwoordigen.
Dit houdt in dat, indien de overige gestanddoeningsvoorwaarden zijn vervuld of daarvan wordt afgezien,
Simal het Voorgenomen Bod ook gestand zal doen indien Simal als gevolg daarvan minder dan 95% van
alle gewone aandelen Simac houdt.
Conversie van Preferente Aandelen
Simal houdt momenteel alle door Simac uitgegeven preferente aandelen A en preferente aandelen B
(samen de "Preferente Aandelen"). De Preferente Aandelen zijn destijds uitgegeven door Simac om te
voorzien in een acute financieringsbehoefte. Na verloop van tijd was deze financieringsbehoefte niet
meer actueel en is het karakter van de Preferente Aandelen aangepast (zo is er niet langer sprake van een
cumulatief preferent dividend) en wordt er jaarlijks tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders
van Simac een dividend op de Preferente Aandelen vastgesteld. Hierdoor voorzien de Preferente
Aandelen momenteel niet in een wezenlijk andere financieringsvorm van Simac dan de gewone aandelen.
Simac en Simal zijn overeengekomen om Simal de mogelijkheid te bieden om alle of een deel van de
Preferente Aandelen te converteren naar gewone aandelen, uitgaande van een totale waardering van EUR
10,5 miljoen voor de Preferente Aandelen (nominale waarde plus agio) en conversie van de Preferente
Aandelen naar gewone aandelen voor EUR 3,00 per gewoon aandeel Simac (i.e. gelijk aan de Biedprijs
van EUR 3,00 per gewoon aandeel) (de "Conversie"). Als gevolg van een volledige Conversie zal het
aantal gewone aandelen gehouden door Simal na conversie stijgen met 3,5 miljoen aandelen (waarbij het
aantal geplaatste gewone aandelen stijgt van 14.531.394 naar 18.031.394).
Simac en Simal zijn verder overeengekomen dat de Conversie voorwaardelijk is op (i) gestanddoening
van het bod door Simal op gewone aandelen Simac, en (ii) schriftelijk verzoek van Simal aan Simac om
uiterlijk op 1 juli 2014 daadwerkelijk over te gaan tot de Conversie, waarbij Simal tevens zal aangeven
welke en hoeveel Preferente Aandelen zullen worden geconverteerd.
De Conversie en de daarbij behorende statutenwijziging behoeven goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac. Simal en Simac zijn overeengekomen dat Simac de
Conversie en de daarbij behorende statutenwijziging zal agenderen voor de bijzondere algemene
vergadering van aandeelhouders die zal worden gedurende de aanmeldingstermijn onder het
Voorgenomen bod.
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Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen.
Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming met toepasselijke regels, gewone aandelen in
Simac buiten het Voorgenomen Bod om te verwerven. Indien Simal gewone aandelen Simac buiten het
Voorgenomen Bod om zal verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met
toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, 040-258 27 08 of
Eric van Schagen, Simal, 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie en de IE A industrie le elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert imac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.
***
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10.31

Persbericht van de Bieder van 22 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 22 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 22 oktober 2013, middels verschillende transacties 5.752 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,04% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.046.537 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 76,02% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,18% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

150
251
1.000
300
2.000
301
100
850
800

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.32

Persbericht van de Bieder van 23 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 23 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 23 oktober 2013, middels verschillende transacties 7.696 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,05% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.054.233 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 76,07% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,20% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

6.256
100
100
640
300
100
200

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.33

Persbericht van de Bieder van 24 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 24 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 24 oktober 2013, middels verschillende transacties 6.400 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,04% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.060.633 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 76,12% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,22% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

200
1.200
5.000

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.

Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.34

Persbericht van de Bieder van 25 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 25 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 25 oktober 2013, middels verschillende transacties 8.200 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,06% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.068.833 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 76,17% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,24% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

200
1.000
5.000
2.000

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.

Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
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2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.35

Persbericht van de Bieder van 28 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 5 van het
Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen openbare bod (het
"Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan
gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om
aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht
door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden
gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 28 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 28 oktober 2013, middels verschillende transacties 3.000 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,02% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.071.833 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 76,19% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,25% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

1.000
800
200
1.000

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.36

Persbericht van de Bieder van 30 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1, 4 lid 3, 5 lid 4 en artikel
5 lid 5 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen
openbare bod (het "Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen
in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en
de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een
aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden
uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te
worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK,
UITBRENGEN VOORGENOMEN BOD VERWACHT BEGIN NOVEMBER
Veldhoven, 30 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 30 oktober 2013, middels verschillende transacties 215.542 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 1,48% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.287.375 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 77,68% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,79% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

2.000
200
1.001
497
100
211.744

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Verwachting met betrekking tot het uitbrengen van het Voorgenomen Bod
Simal maakt goede vorderingen met het finaliseren van het biedingsbericht dat wordt opgesteld in het
kader van het Voorgenomen Bod. Simal verwacht het biedingsbericht begin november te publiceren en
het Voorgenomen Bod begin november 2013 uit te brengen.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting begin november 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.

112

Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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10.37

Persbericht van de Bieder van 31 oktober 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1, 4 lid 3, 5 lid 4 en artikel
5 lid 5 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen
openbare bod (het "Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen
in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en
de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een
aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden
uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te
worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 31 oktober 2013
Simal heeft vandaag, 31 oktober 2013, middels verschillende transacties 1.306 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,01% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.288.681 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 77,68% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,80% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

30

€ 3,=

1176

€ 3,=

100

€ 3,=

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting begin november 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 1 november 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1, 4 lid 3, 5 lid 4 en artikel
5 lid 5 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen
openbare bod (het "Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen
in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en
de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een
aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden
uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te
worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 1 november 2013
Simal heeft vandaag, 1 november 2013, middels verschillende transacties 11.064 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,08% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.299.745 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 77,76% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,83% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

600
2.100
2.000
5.000
700
100
564

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting begin november 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 4 november 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1, 4 lid 3, 5 lid 4 en artikel
5 lid 5 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen
openbare bod (het "Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen
in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en
de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een
aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden
uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te
worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 4 november 2013
Simal heeft vandaag, 4 november 2013, middels verschillende transacties 5.785 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,04% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.305.530 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 77,8% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,84% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

3.000
4
500
735
100
1.346
100

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting begin november 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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Persbericht van de Bieder van 5 november 2013

Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1, 4 lid 3, 5 lid 4 en artikel
5 lid 5 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen aanbevolen
openbare bod (het "Voorgenomen Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen
in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en
de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een
aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden
uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te
worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

SIMAL BEHEER VERWERFT ADDITIONELE AANDELEN SIMAC TECHNIEK
Veldhoven, 5 november 2013
Simal heeft vandaag, 5 november 2013, middels verschillende transacties 1.750 gewone aandelen in het
kapitaal van Simac verworven, welk aantal 0,01% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal
van Simac vertegenwoordigt. Hieronder staat een overzicht van deze transacties en welke prijs betaalbaar
is door Simal in het kader van deze transacties.
Na afwikkeling van deze transacties zal Simal 11.307.280 gewone aandelen in het kapitaal van Simac
houden, welk aantal 77,81% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac
vertegenwoordigt. Daarnaast houdt Simal 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B
in het kapitaal van Simac. De gewone aandelen (inclusief de verworven aandelen zoals hieronder
vermeld), preferente aandelen A en preferente aandelen B in het kapitaal van Simac gehouden door Simal
vertegenwoordigen samen 91,84% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene
vergadering van aandeelhouders van Simac.
Aantal gewone aandelen Simac verworven:

Overeengekomen prijs:

1.500
100
150

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt
uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting begin november 2013 zal worden
gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar
verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht
worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen. Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming
met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te
verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal
verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.

Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en
communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering). Simac behaalde in
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2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

***
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11.

FINANCIЁLE INFORMATIE

Basis voor verslaggeving
In Hoofdstuk 11 (Financiële Informatie) van dit Biedingsbericht is verkorte geconsolideerde, historische,
financiële informatie betreffende Simac Techniek N.V. opgenomen over de boekjaren 2010, 2011, 2012
en het eerste halfjaar van 2013.
De verkorte geconsolideerde, historische, financiële informatie is afgeleid van de jaarrekeningen 2010,
2011 en 2012 en het persbericht betreffende de halfjaarcijfers van 2013 van Simac Techniek N.V. De
beoordelingsverklaring bij de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omtrent het lopend
boekjaar van Simac Techniek N.V., zoals opgenomen in dit Hoofdstuk, is specifiek opgesteld ten behoeve
van dit Biedingsbericht en kent daarmee een andere datering dan de halfjaarcijfers van Simac zoals
gepubliceerd op 8 augustus 2013.
De financiële informatie in dit Hoofdstuk is enkel een samenvatting, die dient ter ondersteuning van dit
Biedingsbericht en moet gelezen worden in combinatie met de door Simac Techniek N.V opgestelde
jaarrekeningen over 2010, 2011 en 2012. Deze zijn beschikbaar op de website van Simac Techniek N.V.
(http://www.simac.com/nl/techniek/investor-relations/cDU23_Investor-relations.aspx).

F1

11.1

Halfjaarcijfers 2013 Simac

De verkorte halfjaarcijfers van 2013 van Simac Techniek N.V. zijn afkomstig uit het persbericht van de
halfjaarcijfers van Simac zoals gepubliceerd op 8 augustus 2013. De verwijzing naar pagina’s 1 tot en met
4 in paragraaf 3 van de aanvullende informatie op pagina F 7, dient te worden gelezen als een verwijzing
naar pagina’s 1 tot en met 4 van het persbericht van de halfjaarcijfers van imac zoals gepubliceerd op 8
augustus 2013. De verwijzing naar pagina’s 6 tot en met 14 in paragraaf 3 van de aanvullende informatie
op pagina F 7, dient te worden gelezen als een verwijzing naar pagina’s F 2 tot en met F 10.
Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

voor de zesmaandsperiode
Omzet
Kosten van materialen en diensten
Brutowinst

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Amortisatie immateriële activa
Overige bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Nettofinancieringslasten
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen
Winst voor winstbelastingen
Winstbelastingen
Winst over de periode

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang
Winst over de periode

Gegevens per gewoon aandeel
Gewone winst
Verwaterde winst

HY1 2013

HY1 2012

HY1 2011

85.252
39.321
45.931

81.949
36.725
45.224

72.353
32.103
40.250

1.150

85

174

34.740
798
307
9.370
45.215

33.635
704
309
9.181
43.829

28.962
829
165
7.905
37.861

1.866

1.480

2.563

9
-73

-43
-143

77
-31

1.802

1.294

2.609

-440

-117

-754

1.362

1.177

1.855

1.362
-

1.177
-

1.855
-

1.362

1.177

1.855

€ 0,07
€ 0,07

F2

€ 0,06
€ 0,06

€ 0,11
€ 0,11

Verkorte geconsolideerde balans
30-jun-13

31-dec-12

30-jun-12

Materiële vaste activa
Immateriële activa
Financiële activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Totaal vaste activa

5.937
5.582
2.769
2.816
17.104

6.279
5.888
3.202
3.023
18.392

5.527
6.761
2.211
3.072
17.571

Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal vlottende activa

16.661
43.561
2.432
62.654

13.978
44.227
4.534
62.739

12.796
38.823
1.831
53.450

Totaal activa

79.758

81.131

71.021

ACTIVA

30-jun-13

31-dec-12

30-jun-12

23.946
88
24.034

23.940
88
24.028

22.379
51
22.430

193
380
3.930
4.503

1
450
3.654
4.105

238
499
2.987
3.724

Kredietinstellingen
Leningen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Vooruitgefactureerde omzet
Voorzieningen en personeelsbeloningen
Totaal kortlopende verplichtingen

53
28.770
21.910
488
51.221

304
32.398
19.800
496
52.998

239
143
26.445
17.666
374
44.867

Totaal verplichtingen

55.724

57.103

48.591

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

79.758

81.131

71.021

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
Eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen

Leningen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Voorzieningen en personeelsbeloningen
Totaal langlopende verplichtingen

F3

Verkort geconsolideerd overzicht kasstromen
voor de zesmaandsperiode

HY1 2013

HY1 2012

HY1 2011

Winst over de periode

1.362

1.177

1.855

Aanpassingen voor afschrijvingen en amortisatie
Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen
Overige aanpassingen

1.105
-2.985
-561

1.013
-2.594
-503

994
-5.260
233

-1.079

-907

-2.178

Verwervingen van materiële vaste activa
Verwervingen van immateriële activa
Verwerving van kapitaalbelangen, na aftrek
van verworven geldmiddelen
Verkoop van kapitaalbelangen, na aftrek geldmiddelen
Verstrekte leningen u/g en borgtochten
Ontvangsten uit leningen u/g en borgtochten

-460
-8

-1.310
-

-279
-69

837
-559
583

-1.150
-138
65

-883
-112
156

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

393

-2.533

-1.187

-1.357
-59

-2.083
-69
-119

-1.793
-69
-513

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.416

-2.271

-2.375

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

-2.102

-5.711

-5.740

Verloop van geldmiddelen en kasequivalenten
Saldo eind van rapportageperiode
Saldo begin van rapportageperiode
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

2.432
4.534
-2.102

1.831
7.542
-5.711

2.613
8.353
-5.740

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Betaalde dividenden
Aflossing van bankkrediet
Aflossingen van leningen

F4

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
voor de zesmaandsperiode

HY1 2013

HY1 2012

HY1 2011

1.362

1.177

1.855

1
1

-2
-2

1
1

Totaalresultaat over de periode

1.363

1.175

1.856

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang
Totaalresultaat over de periode

1.363
1.363

1.175
1.175

1.856
1.856

Gerealiseerde resultaten
Winst over de periode
Rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Omrekeningsverschillen deelnemingen

F5

Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties van het eigen vermogen

Stand per 1 januari 2012
Totaalresultaat over de periode
Betaalde dividenden
Stand per 30 juni 2012

Aandeelhouders
23.287
1.175
-2.083
22.379

Stand per 1 juli 2012
Totaalresultaat over de periode
Betaalde dividenden
Stand per 31 december 2012

22.379
1.561
23.940

51
37
88

22.430
1.598
24.028

Stand per 1 januari 2013
Totaalresultaat over de periode
Betaalde dividenden
Stand per 30 juni 2013

23.940
1.363
-1.357
23.946

88
88

24.028
1.363
-1.357
24.034

F6

Minderheidsbelang
51
51

Eigen
vermogen
23.338
1.175
-2.083
22.430

Aanvullende toelichtingen
1. Verslaggevende entiteit
Simac Techniek NV is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire zetel is De Run 1101 in
Veldhoven. Dit tussentijdse bericht over het eerste halfjaar 2013 omvat Simac Techniek NV en
haar dochterondernemingen (tezamen te noemen “Simac”) en het belang van Simac in
geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt
uitgeoefend.

2. Overeenstemmingsverklaring
Dit tussentijdse bericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 (Interim Financial Reporting).
De periode waarop dit bericht betrekking heeft, zal worden opgenomen in de jaarrekening over het
boekjaar 2013. Dit bericht omvat niet alle toelichtingen die vereist zijn bij de opstelling van een
volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2012 gelezen te
worden.

3. Bestuursverklaring
Ingevolge de wettelijke bepalingen tengevolge de van de invoering van de Transparantierichtlijn,
verklaren de bestuurders dat, voor zover hen bekend
1. de halfjaarrekening, zoals opgenomen op de pagina’s 6 tot en met 14 van dit verslag, een
getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst over de
verslagperiode van Simac Techniek NV en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen
2. het halfjaarverslag, zoals opgenomen op pagina’s 1 tot en met 4 van dit verslag, een
getrouw beeld geeft omtrent de toestand op balansdatum, de gang van zaken gedurende
de verslagperiode van Simac Techniek NV en van de met haar verbonden ondernemingen
waarvan de gegevens in het halfjaarverslag zijn opgenomen.
E. van Schagen, CEO
M.F.J.A. van Kasteren, CFO
J. Stellingsma. Member of the Board
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4. Waarderingsgrondslagen
De ten behoeve van dit tussentijdse bericht toegepaste waarderingsgrondslagen zijn in
overeenstemming met de waarderingsgrondslagen die zijn toegepast bij de opstelling van de
jaarrekening over het boekjaar 2012, met uitzondering van onderstaande aanpassing betreffende
IAS 19R en zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standaards (IFRS)
zoals aanvaard door de EU.
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de pensioenen verwerkt in overeenstemming met IAS 19R
(2011) Personeelsbeloningen. In verband met de toepassing van deze standaard zijn de ter
vergelijking opgenomen cijfers over 2012 en 2011 aangepast. De invloed op het eigen vermogen
en voorzieningen en personeelsbeloningen van deze aanpassing is als volgt:

Gerapporteerd eigen vermogen
Actuariële winsten en verliezen
Aangepast voor stelselwijziging IAS19R

Gerapporteerde voorzieningen en personeelsbeloningen
Actuariële winsten en verliezen
Aangepast voor stelselwijziging IAS19R

31-dec-12
24.222
-282
23.940

30-jun-12
22.137
242
22.379

31-dec-11
23.045
242
23.287

3.372
282
3.654

3.229
-242
2.987

3.372
-242
3.130

Zoals vermeld in toelichting 17 van de jaarrekening 2012 heeft Simac geen uitgestelde belastingen
opgenomen terzake van de toegezegde-pensioenverplichting.
De aanpassing van IFRS 7 betreffende de toelichting van financiële instrumenten is door Simac
prospectief toegepast maar heeft geen invloed van betekenis voor de halfjaarcijfers 2013.

5. Gebruik van schattingen en oordelen
De opstelling van tussentijdse berichten vereist dat het management oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het
verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden
beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin schattingen worden herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

F8

De door het management gemaakte significante oordelen, schattingen en veronderstellingen bij de
opstelling van dit tussentijdse bericht zijn dezelfde als die zijn toegepast bij de geconsolideerde
jaarrekening 2012.

6. Voornaamste risico’s en onzekerheden
Een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden is opgenomen in het jaarverslag
2012. Ten opzichte van de in het jaarverslag omschreven risico’s en onzekerheden zien wij thans
geen belangrijke wijzigingen, anders dan toegelicht in het halfjaarverslag.

7. Seizoensinvloeden
Onder normale omstandigheden is er bij de drie operationele segmenten van Simac geen sprake
van materiële seizoensinvloeden. Voor het tweede halfjaar 2013 voorziet de directie thans geen
bijzondere omstandigheden.

8. Winst per aandeel
HY1 2013

HY1 2012

HY1 2011

Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders
Dividendvoorstel op cumulatief preferente aandelen
Dividendvoorstel op preferente aandelen
Nettowinst beschikbaar voor gewone aandelen

1.362
-300
-15
1.047

1.177
-300
-15
862

1.855
-300
-15
1.540

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen (x 1.000)

14.531

14.531

14.531

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen (verwaterd) ( x 1.000)

14.531

14.531

14.531

Gegevens per gewoon aandeel
Gewone winst
Verwaterde winst

€ 0,07
€ 0,07

€ 0,06
€ 0,06

€ 0,11
€ 0,11

De vaststelling van alle dividenden is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. De berekening van de voor aandeelhouders beschikbare winst wordt vastgesteld
onder aftrek van het (cumulatief) preferente dividend. Voor 2011 en 2012 is rekening gehouden
met de helft van het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders feitelijk vastgesteld
dividend voor het gehele boekjaar. Voor 2013 is voorlopig rekening gehouden met de helft van het
over het voorgaande boekjaar vastgestelde dividend.
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9. Operationele segmenten

ICT Infrastructuren
ICT Applicaties
IE&A
Holding & eliminaties
Geconsolideerd

HY1 2013

Omzet
HY1 2012

HY1 2011

60.030
15.715
10.911
-1.404
85.252

56.629
17.373
10.065
-2.118
81.949

48.448
16.252
8.642
-989
72.353

HY1 2013
ICT Infrastructuren
ICT Applicaties
IE&A
Holding & eliminaties
Geconsolideerd

1.934
-687
585
34
1.866

Bedrijfsresultaat
HY1 2012
HY1 2011
1.304
224
717
-765
1.480

1.737
787
881
-842
2.563

10. Eigen vermogen
Ingevolge de vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is in het eerste
halfjaar het dividend betaald op gewone, preferente en cumulatief preferente aandelen. In totaal
bedroeg het betaalde dividend EUR 1.357.

11. Verkoop van kapitaalbelangen
Op 7 maart 2013 heeft Simac alle aandelen verkocht van haar dochtermaatschappij Simac
Business Applications (SBA). De resultaten en financiële positie van SBA zijn geconsolideerd tot
aan genoemde overnamedatum. De bij deze transactie behaalde boekwinst is verantwoord onder
de overige bedrijfsopbrengsten in het segment holding & eliminaties.
Veldhoven, 8 augustus 2013
Directie:
E. van Schagen
M.F.J.A. van Kasteren
J. Stellingsma

Raad van Commissarissen:
A.J.L. Slippens
N.I.M. Hermans
J.C. Vercammen
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BEOORDELINGSVERKLARING
FINANCIËLE INFORMATIE

BIJ

DE

GECONSOLIDEERDE

TUSSENTIJDSE

Aan: de Directie en de Raad van Commissarissen van Simac Techniek N.V.
Opdracht
Wij hebben de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Simac Techniek N.V. te
Veldhoven, zoals weergegeven op pagina F 2 tot en met F 10 van dit biedingsbericht, voor de zes-maands
periode eindigend op 30 juni 2013 beoordeeld. De door ons beoordeelde geconsolideerde tussentijdse
financiële informatie opgenomen in dit biedingsbericht bestaat uit de geconsolideerde balans per 30 juni
2013, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over de
periode 1 januari tot en met 30 juni 2012, 2011 en 2010 alsmede de toelichting. De directie van de
vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële
informatie in overeenstemming met IA 34 ‘Tussentijdse Financiële erslaggeving’ zoals aanvaard
binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de
tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met
ederlands recht, waaronder de ederlandse tandaard 2410 ‘Het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de accountant van de entiteit’. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie
bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën
en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een
controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2013 niet, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, is opgesteld in overeenstemming met IA 34 ‘Tussentijdse Financiële erslaggeving’ zoals
aanvaard binnen de Europese Unie.
Ter vergelijking opgenomen informatie niet beoordeeld
Op de tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2011 en 30 juni 2012 is geen beoordeling door een
accountant toegepast. Derhalve zijn de in de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het
geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen
vermogen en het kasstroomoverzicht voor de zes-maands periode eindigend op 30 juni 2011 en 30 juni
2012 ter vergelijking opgenomen bedragen niet beoordeeld.

Eindhoven, 6 november 2013
KPMG Accountants N.V.

A.A. van Eimeren RA
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11.2

Vergelijkend Overzicht Simac
De onderstaande tabellen geven een vergelijkend overzicht van Simac's geconsolideerde balans,
winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht voor de boekjaren 2012, 2011, en 2010.
Vergelijkend overzicht geconsolideerde balans Simac
(bedragen in duizenden euro's)
ACTIVA

2012

2011

2010

Materiële vaste activa

6.279

4.913

5.188

Immateriële activa

5.888

7.075

3.940

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

1.179

778

721

700

484

286

1.323

772

778

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Overige financiële activa
Uitgestelde belastingvorderingen

3.023

3.132

3.980

Vaste activa

18.392

17.154

14.893

Voorraden

13.978

11.939

9.712

Handels- en overige vorderingen

44.227

36.400

32.959

Geldmiddelen en kasequivalenten

4.534

7.542

8.353

Vlottende activa

62.739

55.881

51.024

Totaal activa

81.131

73.035

65.917

EIGEN VERMOGEN

2012

2011

2010

Geplaatst kapitaal

3.953

3.953

3.953

68.660

68.660

68.660

894

687

493

-49.285

-50.255

-53.155

24.222

23.045

19.951

88

51

-

24.310

23.096

19.951

Agio
Reserves
Geaccumuleerde verliezen
Totaal eigen vermogen toe te rekenen
aan aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen
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VERPLICHTINGEN

2012

2011

2010

Leningen en overige financieringen

1

311

468

Uitgestelde belastingverplichtingen

450

557

-

Personeelsbeloningen

1.239

1.135

1.199

Voorzieningen

2.133

2.145

2.399

Langlopende verplichtingen

3.823

4.148

4.066

-

308

-

Rekeningcourant kredietinstellingen
Leningen en overige financieringen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Acute winstbelastingen
Vooruitgefactureerde omzet
Personeelsbeloningen

304

189

737

31.849

27.595

23.803

549

1.280

1.510

19.800

15.864

15.364

98

97

100

398

458

386

Kortlopende verplichtingen

52.998

45.791

41.900

Totaal verplichtingen

56.821

49.939

45.966

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

81.131

73.035

65.917

Voorzieningen

Vergelijkend overzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening Simac
(bedragen in duizenden euro's)

2012

2011

2010

167.267

155.398

137.861

Kosten van materialen en diensten

75.789

71.401

61.555

Brutowinst

91.478

83.997

76.306

169

272

632

67.100

59.611

53.233

1.547

1.613

1.643

Omzet

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Amortisatie immateriële activa

1.187

555

138

Overige bedrijfskosten

18.018

16.238

15.271

Totale bedrijfskosten

87.852

78.017

70.285

3.795

6.252

6.653

Bedrijfsresultaat
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Financieringsbaten

75

141

96

Financieringslasten

-138

-223

-417

-63

-82

-321

98

101

154

3.830

6.271

6.486

-740

-1.583

-2.008

3.090

4.688

4.478

3.053

4.693

4.478

37

-5

-

Winst over het boekjaar

3.090

4.688

4.478

Gewone winst per gewoon aandeel

€ 0,17

€ 0,28

€ 0,26

Verwaterde winst per gewoon aandeel

€ 0,17

€ 0,28

€ 0,26

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

2012

2011

2010

Winst over het boekjaar

3.090

4.688

4.478

1.547

1.613

1.643

Amortisatie immateriële activa

533

555

138

Bijzondere waardevermindering

654

-

-

Financieringsbaten

-39

-141

-96

Financieringslasten

102

223

417

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen

-98

-101

-154

Winstbelastingen

740

1.583

2.008

6.529

8.420

8.434

Nettofinancieringslasten

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen

Winst voor winstbelastingen

Winstbelastingen

Winst over het boekjaar

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang

Vergelijkend geconsolideerd kasstroomoverzicht Simac
(bedragen in duizenden euro's)

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties
in werkkapitaal en voorzieningen
Mutaties in:
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voorraden

-2.039

-2.227

1.868

handels- en overige vorderingen

-7.829

-2.390

-2.530

handelsschulden en overige te betalen posten

5.152

1.480

1.993

vooruitgefactureerde opbrengsten

3.936

115

-1.873

475

-801

-823

-305

-3.823

-1.365

6.224

4.597

7.069

-138

-139

-192

-1.471

-579

-62

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

4.614

3.879

6.815

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2012

2011

2010

-2.974

-1.159

-1.164

voorzieningen en personeelsbeloningen
Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen

Verwervingen van materiële vaste activa
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Verwerving van immateriële activa

61

9

32

-

-70

-96

-900

-882

-

Verwerving van dochteronderneming, na aftrek van
verworven geldmiddelen
Verwerving van geassocieerde deelnemingen

-250

Verstrekte leningen u/g en borgtochten

-

-

-1.229

-188

Ontvangen aflossingen leningen u/g

126

183

-

Ontvangen dividenden en rente

130

195

96

-5.036

-1.912

-1.668

2012

2011

2010

-2.083

-1.793

-1.211

-308

-195

-

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaalde dividenden
Aflossing bankkrediet
Aflossingen achtergestelde leningen

-536

-60

-618

-1.393

-135

-172

-112

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.586

-2.778

-2.716

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

-3.008

-811

2.431

2012

2011

2010

Aflossingen overige leningen

Verloop van geldmiddelen en kasequivalenten
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Saldo eind van rapportageperiode

4.534

7.542

8.353

Saldo begin van rapportageperiode

7.542

8.353

5.922

-3.008

-811

2.431

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BIJ HET
VERGELIJKEND OVERZICHT VAN FINANCIËLE INFORMATIE
Aan: de Directie en de Raad van Commissarissen van Simac Techniek N.V.
Wij verwijzen naar het vergelijkend overzicht hierna ‘het overzicht’ van financiële informatie van
Simac Techniek N.V. te Veldhoven, zoals opgenomen op pagina F 12 tot en met F 16 van dit
biedingsbericht. Het vergelijkende overzicht van financiële informatie bestaande uit de geconsolideerde
balans per 31 december 2012, 31 december 2011 en 31 december 2010, de geconsolideerde winst- en
verliesrekening en het geconsolideerde kasstroomoverzicht, zijn ontleend aan de geconsolideerde
jaarrekeningen 2012, 2011 en 2010 van Simac Techniek N.V. te Veldhoven. Wij hebben een
goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de geconsolideerde jaarrekeningen 2012, 2011 en 2010 in
onze controleverklaringen van respectievelijk 28 februari 2013, 28 februari 2012 en 28 februari 2011.
Desbetreffende jaarrekeningen en de toelichtingen bij deze jaarrekeningen, bevatten geen weergave van
gebeurtenissen na balansdatum, die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaringen
gedateerd op 28 februari 2013, 28 februari 2012 en 28 februari 2011.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht in
overeenstemming met de criteria zoals uiteengezet op pagina F 1 van het biedingsbericht, waarin de basis
voor financiële verslaggeving uiteen is gezet, en voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk
acht om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
het overzicht geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het
overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel is de, in het overzicht, opgenomen financiële informatie met betrekking tot de jaren
2012, 2011 en 2010 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de door ons
gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen 2012, 2011 en 2010 van Simac Techniek N.V. te
Veldhoven en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in noot 2 en 3 van de toelichting
op de geconsolideerde jaarrekeningen 2012, 2011 en 2010.
Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op pagina F 1 in het biedingsbericht
waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld in samenhang
met het opgestelde biedingsbericht uit hoofde van de voorgenomen openbare bieding dat strekt tot
verwerving van alle effecten van de vennootschap Simac Techniek N.V. te Veldhoven. De informatie
opgenomen in het vergelijkend overzicht van financiële informatie is derhalve geen volledige weergave
van de geconsolideerde jaarrekeningen 2012, 2011 en 2010 van Simac Techniek N.V. te Veldhoven.
Hierdoor is het overzicht mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is
derhalve uitsluitend bestemd voor de Directie en de Raad van Commissarissen van Simac Techniek N.V.
in samenhang met het biedingsbericht en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.
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Eindhoven, 6 november 2013
KPMG Accountants N.V.

A.A. van Eimeren RA
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11.3

Jaarrekening 2012 Simac

De geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening 2012 van Simac Techniek N.V. en de
controleverklaring van de onafhankelijke accountant over deze geconsolideerde en de
vennootschappelijke jaarrekening, gedateerd 28 februari 2013 zijn afkomstig uit het jaarverslag 2012 van
Simac Techniek N.V. Ten behoeve van het Biedingsbericht zijn de onderdelen in de controleverklaring
betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen, niet van toepassing. De verwijzing naar
pagina’s 42 tot en met 115 in de controleverklaring betreffende de jaarrekening in de hieronder
opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke accountant, dient te worden gelezen als een
verwijzing naar pagina’s F 21 tot en met F 88.
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Bedragen in duizenden euro‟s
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Voor het boekjaar eindigend op 31 december

Noot

2012

2011

5

167.267

155.398

Kosten van materialen en diensten

75.789

71.401

Brutowinst

91.478

83.997

Omzet

Overige bedrijfsopbrengsten

6

169

272

Personeelskosten

7

67.100

59.611

Afschrijvingen materiële vaste activa

12

1.547

1.613

Amortisatie immateriële activa

13

1.187

555

9

18.018

16.238

87.852

78.017

3.795

6.252

Financieringsbaten

75

141

Financieringslasten

-138

-223

Overige bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

4

Nettofinancieringslasten

10

-63

-82

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen

14

98

101

4

3.830

6.271

11

-740

-1.583

3.090

4.688

Winst voor winstbelastingen

Winstbelastingen

Winst over het boekjaar

F 21

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang

Winst over het boekjaar

3.053

4.693

37

-5

3.090

4.688

Gewone winst per gewoon aandeel

21

€ 0,17

€ 0,28

Verwaterde winst per gewoon aandeel

21

€ 0,17

€ 0,28

De toelichting op pagina F 31 t/m F 80 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Bedragen in duizenden euro‟s
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Voor het boekjaar eindigend op 31 december

Noot

2012

2011

3.090

4.688

216

198

-9

-4

207

194

3.297

4.882

3.260

4.887

37

-5

3.297

4.882

Gerealiseerde resultaten
Winst over het boekjaar

Niet-gerealiseerde resultaten
Reële waardemutaties van voor verkoop beschikbare
financiële activa

15

Omrekeningsverschillen deelnemingen
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
over het boekjaar

20

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
over het boekjaar

20

De toelichting op pagina F 31 t/m F 80 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Bedragen in duizenden euro‟s
GECONSOLIDEERDE BALANS VOOR WINSTBESTEMMING
Per 31 december

ACTIVA

Noot

2012

2011

Materiële vaste activa

12

6.279

4.913

Immateriële activa

13

5.888

7.075

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

14

1.179

778

Voor verkoop beschikbare financiële activa

15

700

484

Overige financiële activa

16

1.323

772

Uitgestelde belastingvorderingen

17

3.023

3.132

18.392

17.154

Vaste activa

Voorraden

18

13.978

11.939

Handels- en overige vorderingen

19

44.227

36.400

4.534

7.542

Vlottende activa

62.739

55.881

Totaal activa

81.131

73.035

2012

2011

3.953

3.953

68.660

68.660

894

687

-49.285

-50.255

24.222

23.045

88

51

24.310

23.096

Geldmiddelen en kasequivalenten

Bedragen in duizenden euro‟s

EIGEN VERMOGEN

Noot

Geplaatst kapitaal
Agio
Reserves
Geaccumuleerde verliezen
Totaal eigen vermogen toe te rekenen
aan aandeelhouders van Simac Techniek NV
Minderheidsbelang

Totaal eigen vermogen

20
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VERPLICHTINGEN

2012

2011

Leningen en overige financieringen

22

1

311

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

450

557

Personeelsbeloningen

23

1.239

1.135

Voorzieningen

24

2.133

2.145

3.823

4.148

Langlopende verplichtingen

Rekeningcourant kredietinstellingen

25

-

308

Leningen en overige financieringen

22

304

189

Handelsschulden en overige te betalen posten

26

31.849

27.595

549

1.280

Acute winstbelastingen
Vooruitgefactureerde omzet

27

19.800

15.864

Personeelsbeloningen

23

98

97

Voorzieningen

24

398

458

Kortlopende verplichtingen

52.998

45.791

Totaal verplichtingen

56.821

49.939

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

81.131

73.035

De toelichting op pagina F 31 t/m F 80 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Bedragen in duizenden euro‟s
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Voor het boekjaar eindigend op 31 december

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Noot

Winst over het boekjaar

2012

2011

3.090

4.688

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa

12

1.547

1.613

Amortisatie immateriële activa

13

533

555

Bijzondere waardevermindering

13

654

-

Financieringsbaten

10

-39

-141

Financieringslasten

10

102

223

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen

14

-98

-101

Winstbelastingen

11

740

1.583

6.529

8.420

voorraden

-2.039

-2.227

handels- en overige vorderingen

-7.829

-2.390

handelsschulden en overige te betalen posten

5.152

1.480

vooruitgefactureerde opbrengsten

3.936

115

475

-801

-305

-3.823

6.224

4.597

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties
in werkkapitaal en voorzieningen
Mutaties in:

voorzieningen en personeelsbeloningen
Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
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-138

-139

-1.471

-579

4.614

3.879

Bedragen in duizenden euro‟s

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Noot

2012

2011

Verwervingen van materiële vaste activa

12

-2.974

-1.159

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

12

61

9

Verwerving van immateriële activa

13

-

-70

-900

-882

Verwerving van dochteronderneming, na aftrek van
verworven geldmiddelen
Verwerving van geassocieerde deelnemingen

14

Verstrekte leningen u/g en borgtochten

-250

-

-1.229

-188

Ontvangen aflossingen leningen u/g

126

183

Ontvangen dividenden en rente

130

195

-5.036

-1.912

Noot

2012

2011

20

-2.083

-1.793

-308

-195

-60

-618

-135

-172

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.586

-2.778

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

-3.008

-811

Verloop van geldmiddelen en kasequivalenten

2012

2011

Saldo eind van rapportageperiode

4.534

7.542

Saldo begin van rapportageperiode

7.542

8.353

-3.008

-811

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaalde dividenden
Aflossing bankkrediet
Aflossingen achtergestelde leningen
Aflossingen overige leningen

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

De toelichting op pagina F 31 t/m F 80 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Bedragen in duizenden euro‟s
GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN

Overzicht van eigen vermogensmutaties in 2011
Noot

Aandeel- Minderheids
houders
belang

Totaal
eigen
vermogen

Stand per 1 januari 2011

19.951

-

19.951

Betaalde dividenden

-1.793

-

-1.793

-

56

56

-1.793

56

-1.737

4.693

-5

4.688

198

-

198

-4

-

-4

4.887

-5

4.882

23.045

51

23.096

Aandeel- Minderheids
houders
belang

Totaal
eigen
vermogen

Verwerving van dochteronderneming
Transacties met aandeelhouders

Winst over het boekjaar
Waardemutaties van voor verkoop beschikbare activa
Omrekeningsverschillen
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Stand per 31 december 2011

20

Overzicht van eigen vermogensmutaties in 2012
Noot
Stand per 1 januari 2012

23.045

51

23.096

Betaalde dividenden
Verwerving van dochteronderneming
Transacties met aandeelhouders

-2.083
-2.083

-

-2.083
-2.083

3.053
216
-9
3.260

37
37

3.090
216
-9
3.297

24.222

88

24.310

Winst over het boekjaar
Waardemutaties van voor verkoop beschikbare activa
Omrekeningsverschillen
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Stand per 31 december 2012

20
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Bedragen in duizenden euro‟s

Specificatie van vermogensmutaties in 2011 toe te rekenen aan aandeelhouders van Simac Techniek NV

OmNoot

Aandelen
kapitaal

Stand per 1 januari 2011

rekeningsverschille
Agio
n

Reële

Geaccum.

waarde

verliezen

Totaal

3.953

68.660

224

269

-53.155

19.951

Betaalde dividenden

-

-

-

-

-1.793

-1.793

Transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-1.793

-1.793

Winst over het boekjaar

-

-

-

-

4.693

4.693

beschikbare activa

-

-

-

198

-

198

Omrekeningsverschillen

-

-

-4

-

-

-4

-

-

-4

198

4.693

4.887

3.953

68.660

220

467

-50.255

23.045

Waardemutaties van voor verkoop

Totaal van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten

Stand per 31 december 2011

20

Specificatie van vermogensmutaties in 2012 toe te rekenen aan aandeelhouders van Simac Techniek NV

OmNoot

Aandelen
kapitaal

Stand per 1 januari 2012

3.953

rekeningsverschille
Agio
n

68.660

220

Reële

Geaccum.

waarde

verliezen

Totaal

467

-50.255

23.045

Betaalde dividenden

-

-

-

-

-2.083

-2.083

Transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-2.083

-2.083

Winst over het boekjaar

-

-

-

-

3.053

3.053

beschikbare activa

-

-

-

216

-

216

Omrekeningsverschillen

-

-

-9

-

-

-9

-

-

-9

216

3.053

3.260

Waardemutaties van voor verkoop

Totaal van gerealiseerde en nietnietgerealiseerde resultaten
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Stand per 31 december 2012

20

3.953

68.660

211

683

De toelichting op pagina F 31 t/m F 80 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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-49.285

24.222

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Overzicht van noten bij de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1.

Verslaggevende entiteit

2.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening

3.

Belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving

4.

Operationele segmenten

5.

Omzet

6.

Overige bedrijfsopbrengsten

7.

Personeelskosten

8.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

9.

Overige bedrijfskosten

10. Nettofinancieringslasten
11. Winstbelastingen
12. Materiële vaste activa
13. Immateriële activa
14. Investeringen in geassocieerde deelnemingen
15. Voor verkoop beschikbare financiële activa
16. Overige financiële activa
17. Uitgestelde belastingen
18. Voorraden
19. Handels- en overige vorderingen
20. Eigen vermogen
21. Winst per aandeel
22. Leningen en overige financieringen
23. Personeelsbeloningen
24. Voorzieningen
25. Rekening-courant kredietinstellingen
26. Handelsschulden en overige te betalen posten
27. Vooruitgefactureerde omzet
28. Financiële instrumenten
29. Operationele leaseovereenkomsten
30. Voorwaardelijke en investeringsverplichtingen
31. Verbonden partijen
32. Kapitaalbelangen
33. Schattingen en oordeelsvormingen door de directie
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1.

Verslaggevende entiteit

Simac Techniek NV is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire zetel is De Run 1101 in
Veldhoven. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012 van Simac Techniek NV omvat
Simac Techniek NV en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen “Simac” en afzonderlijk de
“groepsentiteiten”) en het belang van Simac in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover
gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Simac is actief in systeemintegratie en dienstverlening in
ICT (informatie en communicatie technologie) en IE&A (industriële elektronica en automatisering)
technologieën. Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux. Daarnaast is Simac door middel van
een geassocieerde deelneming actief in Tsjechië.
Ten aanzien van de vennootschappelijke jaarrekening is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge
artikel 2:402 Boek 2 BW.

2.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening

Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening van Simac Techniek NV is opgesteld in overeenstemming met
International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie (EU-IFRSs).
Deze geconsolideerde jaarrekening is op 28 februari 2013 opgemaakt en vrijgegeven voor publicatie door
de directie en raad van commissarissen. De jaarrekening zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de op
11 april 2013 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van Simac Techniek NV.
Waarderingsbasis
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, met uitzondering van de volgende
balansposten:




afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde;
financiële instrumenten met verwerking van de waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening,
worden gewaardeerd op basis van reële waarde;
financiële instrumenten geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop worden gewaardeerd tegen
reële waarde.

De methoden voor de bepaling van de reële waarde van financiële instrumenten zijn nader besproken in
noot 28. Voor de overige balansposten is deze toelichting, indien van toepassing, vermeld bij de noot die
betrekking heeft op dat specifieke actief of passief.
Voor verkoop aangehouden vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden gewaardeerd
op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde minus verkoopkosten.
Functionele valuta en presentatievaluta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro‟s, de functionele valuta van Simac. Tenzij anders vermeld is
alle financiële informatie in euro‟s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Gebruik van schattingen en oordelen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen
en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en
verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en zouden kunnen leiden tot materiële
aanpassingen in volgende boekjaren.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden herzien en toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Met name in de volgende onderdelen van de toelichting wordt informatie over belangrijke punten van
schattingsonzekerheden, veronderstellingen en kritische beoordelingen gegeven, die bij de toepassing van
de grondslagen het meest van invloed zijn en zouden kunnen leiden tot materiële aanpassingen in
volgende boekjaren van op de in de jaarrekening opgenomen bedragen.








Noot 12: Bepaling van de realiseerbare waarde van materiële vaste activa.
Noot 13: Bepaling van de realiseerbare waarde van kasstroomgenererende eenheden die goodwill
bevatten en van overige immateriële activa.
Noot 17: Benutting van uitgestelde belastingvorderingen.
Noot 23: Waardering van verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en andere
langlopende personeelsbeloningen.
Noot 24: Voorzieningen.
Noot 28: Waardering van financiële instrumenten.
Noot 29: Operationele leaseovereenkomsten.

Wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving
Voor de geconsolideerde jaarrekening 2012 zijn een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen op
standaarden en interpretaties van toepassing geworden. Geen van deze wijzigingen hadden een effect
van betekenis voor de geconsolideerde jaarrekening van Simac.

3.

Belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor alle
gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening. De grondslagen voor financiële
verslaggeving zijn tevens door de tot Simac behorende entiteiten consistent toegepast.
Grondslagen voor consolidatie
Bedrijfscombinaties
Bedrijfscombinaties worden verwerkt op basis van de overnamemethode per de overnamedatum, dat wil
zeggen de datum waarop de zeggenschap overgaat naar Simac. Er is sprake van zeggenschap als Simac
de mogelijkheid heeft om het financiële en operationele beleid van een entiteit te bepalen teneinde
voordelen te behalen uit de activiteiten van deze entiteit. Bij de beoordeling van zeggenschap houdt Simac
rekening met potentiële stemrechten die op dat moment uitoefenbaar zijn.
Overnames op of na 1 januari 2011
Voor overnames op of na 1 januari 2011 waardeert Simac de goodwill als:
de reële waarde van de overgedragen vergoeding; plus

het opgenomen bedrag van eventuele minderheidsbelangen in de overgenomen partij; plus

indien de bedrijfscombinatie in fasen plaatsvindt, de reële waarde van het voorafgaande belang in de

overgenomen partij; verminderd met
het opgenomen nettobedrag (over het algemeen de reële waarde) van de identificeerbare verworven

activa en aangegane verplichtingen.
Indien het verschil negatief is, wordt onmiddellijk een boekwinst uit een voordelige koop in de winsten verliesrekening opgenomen.
In de overgedragen vergoeding is geen bedrag begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Een
dergelijk bedrag wordt in het algemeen in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Door Simac gemaakte kosten in verband met een bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten in verband met de
uitgifte van aandelen of obligaties, worden opgenomen wanneer zij worden gemaakt.
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De reële waarde van een voorwaardelijke vergoeding wordt op overnamedatum opgenomen.
Indien die voorwaardelijke vergoeding wordt geclassificeerd als eigen vermogen, vindt geen latere
herwaardering plaats en wordt de afwikkeling verantwoord binnen het eigen vermogen. In het andere
geval worden wijzigingen na eerste opname in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Overnames tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2011
Voor gedane overnames tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2011 is goodwill het positieve verschil tussen
de kostprijs van de acquisitie en het belang van Simac in het opgenomen bedrag (over het algemeen de
reële waarde) van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de
overgenomen partij. Indien het verschil negatief was, werd onmiddellijk een boekwinst uit een voordelige
koop in de winst- en verliesrekening opgenomen. Door Simac gemaakte transactiekosten in verband met
een bedrijfscombinatie niet zijnde kosten in verband met de uitgifte van aandelen of obligaties, werden
opgenomen als onderdeel van de kostprijs van de overname.
Overnames vóór 1 januari 2004 (de overgangsdatum naar IFRS)
Als onderdeel van de overgang naar IFRS heeft Simac er destijds voor gekozen alleen die
bedrijfscombinaties te herzien die op of na 1 januari 2003 hun beslag hebben gekregen. Bij overnames
van vóór 1 januari 2003 betreft de post goodwill het bedrag zoals dat in het vorige stelsel onder NL GAAP
werd verwerkt.
Verwerving van minderheidsbelangen
Verworven minderheidsbelangen worden verwerkt als transacties met eigenaars in hun capaciteit als
eigenaars en derhalve wordt uit hoofde van dergelijke transacties geen goodwill opgenomen. De
aanpassingen van de minderheidsbelangen zijn gebaseerd op een evenredig bedrag van de netto-activa
van de dochteronderneming.
Dochtermaatschappijen
Dochtermaatschappijen zijn die entiteiten waarover Simac Techniek NV zeggenschap heeft. Er is sprake
van zeggenschap indien Simac Techniek NV de mogelijkheid heeft om, direct of indirect, het financiële en
operationele beleid van een entiteit te bepalen teneinde voordelen te verkrijgen uit de activiteiten van de
entiteit. Bij de beoordeling of er sprake is van zeggenschap wordt rekening gehouden met potentiële
stemrechten die op dat moment uitoefenbaar of converteerbaar zijn. De jaarrekeningen van
dochtermaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor
het eerst sprake is van zeggenschap, tot aan het moment waarop deze eindigt. De grondslagen voor de
financiële verslaggeving van dochterondernemingen zijn waar nodig aangepast aan de door Simac
gehanteerde grondslagen.
Bij verlies van zeggenschap worden de activa en verplichtingen van de dochteronderneming, eventuele
minderheidsbelangen en overige met de dochteronderneming samenhangende vermogenscomponenten
niet langer in de balans verantwoord. Het eventuele overschot of tekort op het verlies van zeggenschap
wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening. Indien Simac een belang behoudt in de voormalige
dochteronderneming, wordt dat belang tegen de reële waarde verantwoord per de datum dat niet langer
sprake was van zeggenschap. Het belang wordt na eerste opname verantwoord als een investering
verwerkt volgens de „equity‟-methode of als financieel actief beschikbaar voor verkoop, afhankelijk van de
mate van behouden invloed.
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin Simac invloed van betekenis heeft op het
financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap heeft. Invloed van betekenis wordt
verondersteld te bestaan indien Simac tussen de 20% en de 50% van de stemrechten van een andere
entiteit heeft.
Joint ventures zijn die entiteiten waarover Simac gezamenlijke zeggenschap heeft, en waarbij deze
zeggenschap in een overeenkomst is vastgelegd en waarin strategische beslissingen over het financiële
en operationele beleid met unanieme instemming genomen worden.
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden verantwoord op basis van de equity-methode en
worden bij eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs. In de investering van Simac is begrepen de bij
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acquisitie vastgestelde goodwill, na aftrek van cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De
geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel van Simac in het totaalresultaat en de mutaties in het
eigen vermogen van de geassocieerde
deelnemingen en joint ventures volgens de equity-methode, na correctie van de grondslagen in
overeenstemming met de grondslagen van Simac, vanaf de datum waarop Simac voor het eerst invloed
van betekenis heeft, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis.
Wanneer het aandeel van Simac in de verliezen groter is dan de waarde van het belang in een
geassocieerde deelneming of joint venture, wordt de boekwaarde van de entiteit inclusief uitstaande
leningen, in de balans van Simac afgeboekt tot nihil en worden verdere verliezen niet meer in aanmerking
genomen behalve voor zover Simac een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is aangegaan of
betalingen heeft verricht namens een geassocieerde deelneming of joint venture.
Eliminatie van transacties bij consolidatie
Intragroepssaldi en –transacties en eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties
binnen Simac of baten en lasten uit dergelijke transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde
jaarrekening geëlimineerd.
Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met geassocieerde deelnemingen en joint ventures,
worden geëlimineerd naar rato van het belang dat Simac in de investering heeft.
Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar
slechts voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van Simac omgerekend
tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en
verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoers. De valutakoersverschillen met betrekking tot de monetaire posten omvatten het
verschil tussen de geamortiseerde kosten in de functionele valuta aan het begin van de periode,
gecorrigeerd voor de effectieve rente gedurende de periode, en de geamortiseerde kosten van tegen de
wisselkoers aan het einde van de periode omgerekende buitenlandse valuta.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta‟s die tegen reële waarde worden opgenomen, worden
in euro‟s omgerekend tegen wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarde werd bepaald.
De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen,
met uitzondering van de bij omrekening van voor verkoop beschikbare financiële activa.
Buitenlandse activiteiten
De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij consolidatie
ontstane reële waardecorrecties, worden in euro‟s omgerekend tegen de geldende koers per
verslagdatum. De omzetten en kosten van buitenlandse activiteiten worden in euro‟s omgerekend tegen
de koers die de wisselkoers op de transactiedatum benadert.
Valuta omrekeningsverschillen worden direct in het eigen vermogen opgenomen. Sinds 1 januari 2004, de
overgangsdatum naar IFRS, worden deze verschillen verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen. Als
een buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, wordt het betreffende bedrag uit de
reserve omrekeningsverschillen overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.
Valutakoersverschillen die voortvloeien uit een monetaire post die is ontvangen van of te betalen aan een
buitenlandse activiteit, waarvan de afhandeling in de voorzienbare toekomst niet is gepland noch
waarschijnlijk is, worden beschouwd als onderdeel van een netto investering in een buitenlandse activiteit
en worden rechtstreeks verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen binnen het eigen vermogen.
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Financiële instrumenten
Niet-afgeleide financiële instrumenten
Leningen, vorderingen en deposito‟s worden door Simac bij eerste opname verwerkt op de datum waarop
deze ontstaan. Bij alle overige financiële activa vindt de eerste opname plaats op de transactiedatum. De
transactiedatum is de datum waarop Simac zich verbindt aan de contractuele bepalingen van het
instrument.
Simac neemt een financieel actief niet langer op in de balans als de contractuele rechten op de
kasstromen uit het actief aflopen of als Simac de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen
uit het financieel actief overdraagt door middel van een transactie waarbij nagenoeg alle aan het eigendom
van dit actief verbonden risico‟s en voordelen worden overgedragen. Indien Simac een belang houdt of
creëert in de overgedragen financiële activa, dan wordt dit belang afzonderlijk als actief of verplichting
opgenomen.
Financiële activa en verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd in de balans gepresenteerd indien Simac een
wettelijk afdwingbaar recht heeft op deze saldering en indien zij voornemens is om te salderen op netto basis
dan wel het actief en de verplichting gelijktijdig te realiseren.
Simac onderscheidt de volgende aangehouden niet-afgeleide financiële activa: financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening, tot einde looptijd aangehouden financiële activa, leningen en vorderingen en voor verkoop
beschikbare financiële activa.
Tot einde looptijd aangehouden financiële activa
Wanneer Simac het uitdrukkelijke voornemen heeft en in staat is om obligaties tot het einde van de looptijd
aan te houden, worden deze financiële activa geclassificeerd als tot einde looptijd aangehouden. Tot einde
looptijd aangehouden financiële activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus
eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden tot einde looptijd aangehouden
financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode
verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen. De verkoop of herclassificatie van
een meer dan gering bedrag van tot einde looptijd aangehouden beleggingen waarvan de looptijd niet in
de nabije toekomst afloopt, zou resulteren in de herclassificatie van alle tot einde looptijd aangehouden
beleggingen naar beschikbaar voor verkoop, hetgeen Simac zou beletten om effecten aangehouden voor
beleggingsdoeleinden voor het lopend boekjaar en de twee daaropvolgende boekjaren te classificeren als
aangehouden tot einde looptijd.
Tot einde looptijd aangehouden financiële activa bestaan uit obligaties.
Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen zijn financiële instrumenten met vaste of bepaalbare betalingen, die niet op een
actieve markt zijn genoteerd. Dergelijke activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde
plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden leningen en vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode verminderd met
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Leningen en vorderingen bestaan uit geldmiddelen en kasequivalenten, handels- en overige vorderingen.
Financiële activa aangemerkt als beschikbaar voor verkoop
De financiële activa van Simac in bepaalde aandelen worden geclassificeerd als financiële activa
beschikbaar voor verkoop. Na eerste opname worden deze activa gewaardeerd tegen reële waarde en
eventuele veranderingen in de reële waarde, behoudens bijzondere waardeverminderingsverliezen en
valutakoerswinsten en -verliezen op monetaire posten die beschikbaar zijn voor verkoop, worden
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Wanneer een belang niet langer in de balans wordt
opgenomen, wordt de in het eigen vermogen opgenomen cumulatieve winst of het cumulatieve verlies
overgeboekt naar de winst- en verliesrekening. Indien de reële waarde van de financiële activa
beschikbaar voor verkoop niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, is deze opgenomen tegen kostprijs.
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Materiële vaste activa
Opname en waardering
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
In de kostprijs zijn de kosten begrepen die direct toerekenbaar zijn aan de verwerving van het actief. De
kostprijs van zelfvervaardigde activa omvatten materiaalkosten, directe arbeidskosten en eventuele
andere kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het gebruiksklaar maken van het actief, de
eventuele kosten van ontmanteling en verwijdering van het actief en de herstelkosten van de locatie waar
het actief zich bevindt. Aangeschafte software die integraal is aan de functionaliteit van de daarmee
samenhangende apparatuur wordt geactiveerd als onderdeel van de betreffende apparatuur.
Wanneer materiële vaste activa bestaan uit onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze als
afzonderlijke posten (belangrijke componenten) onder de materiële vaste activa opgenomen.
Winsten en verliezen op de verkoop van een materieel vast actief worden vastgesteld aan de hand van
een vergelijking van de verkoopopbrengsten met de boekwaarde van de materiële vaste activa en worden
netto verantwoord onder overige bedrijfsopbrengsten in de winst- en verliesrekening.
Kosten na eerste opname
De kostprijs van de vervanging van een deel van een materieel vast actief wordt in de boekwaarde van dat
actief opgenomen indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking
tot het actief aan Simac zullen toekomen en de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald.
De boekwaarde van het vervangen onderdeel wordt niet langer in de balans opgenomen. De kosten van
het dagelijkse onderhoud van materiële vaste activa worden als last in de winst- en verliesrekening
opgenomen wanneer zij worden gemaakt.
Afschrijvingen
Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht volgende de lineaire methode
op basis van de geschatte gebruiksduur van ieder onderdeel van een materieel vast actief. Tenzij het
redelijkerwijs zeker is dat Simac de geleasede activa aan het einde van de leasetermijn in eigendom zal
nemen, worden deze afgeschreven over de termijn van de leaseovereenkomst of de gebruiksduur,
afhankelijk van welke korter is. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De geschatte gebruiksduur voor de huidige en vergelijkbare periodes luidt als volgt:



Gebouwen en verbouwingen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

10 – 30 jaar
3 – 10 jaar

De afschrijvingsmethoden, gebruiksduur en restwaarden worden jaarlijks beoordeeld.
Geleasede activa
Leaseovereenkomsten waarbij Simac vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico's en voordelen op
zich neemt, worden geclassificeerd als financiële leases. Bij de eerste opname wordt het geleasede actief
gewaardeerd op de laagste van de reële waarde en de contante waarde van de minimale leasebetalingen.
Na de eerste opname geschiedt de verwerking in overeenstemming met de van toepassing zijnde
grondslag.
Overige leases betreft operationele leaseovereenkomsten waarvan de geleasede activa niet in de balans
van Simac worden opgenomen.
Immateriële activa
Goodwill
Goodwill vloeit voort uit de verwerving van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint
ventures. Indien verwervingen worden aangemerkt als bedrijfscombinatie, worden deze verwerkt in
overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfscombinaties.
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Goodwill wordt na eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere
waardeverminderingsverliezen. Voor geassocieerde deelnemingen en joint ventures wordt de boekwaarde
van goodwill opgenomen in de boekwaarde van de investering in de geassocieerde deelneming of joint
venture.
Onderzoek en ontwikkeling
Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten, die worden verricht met het vooruitzicht nieuwe wetenschappelijke
of technische kennis en inzichten te verwerven, worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen
wanneer zij worden gemaakt.
Met ontwikkelingsactiviteiten is een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of wezenlijk verbeterde
producten en processen gemoeid. Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten worden alleen geactiveerd als
de ontwikkelingskosten betrouwbaar kunnen worden bepaald, het product of proces technisch en
commercieel haalbaar is, de toekomstige economische voordelen waarschijnlijk zijn en Simac van plan is
en over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien en het actief te gebruiken of te
verkopen. De geactiveerde uitgaven omvatten de materiaalkosten, directe arbeidskosten en de direct
toerekenbare indirecte kosten alsmede geactiveerde financieringskosten.
De overige ontwikkelingskosten worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij
worden gemaakt.
De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve
amortisatie en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige immateriële activa
De overige door Simac verworven immateriële activa met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd
tegen
kostprijs
verminderd
met
cumulatieve
amortisatie
en
cumulatieve
bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Uitgaven van intern gegenereerde goodwill en handelsmerken worden als last in de winst- en
verliesrekening verwerkt wanneer zij worden gemaakt.
Uitgaven na eerste opname
Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële activa worden uitsluitend geactiveerd, wanneer
hierdoor de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief
waarop zij betrekking hebben. Alle overige uitgaven worden als last in de winst- en verliesrekening
opgenomen wanneer zij worden gedaan.
Amortisatie
De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte
gebruiksduur van de immateriële activa, tenzij deze gebruiksduur onbepaald is. Met betrekking tot goodwill
en immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur wordt ieder jaar systematisch per balansdatum
getoetst of zich een bijzondere waardevermindering heeft voorgedaan. De amortisatie van de overige
immateriële activa start zodra de activa gebruiksklaar zijn. De geschatte gebruiksduur van de geactiveerde
softwarerechten is 1-5 jaar. Overige immateriële activa hebben een geschatte gebruiksduur van 3-5 jaar.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs, of netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De
netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering,
verminderd met de geschatte kosten van voltooiing en de verkoopkosten.
De kostprijs van de voorraden is gebaseerd op het “eerst in, eerst uit”-beginsel (fifo) en omvat de uitgaven
gedaan bij verwerving van de voorraden, de installatiekosten en overige kosten die zijn gemaakt bij het
naar de bestaande locatie en in de bestaande toestand brengen daarvan. De kostprijs van voorraden
omvat tevens de direct toerekenbare indirecte kosten op basis van de normale productiecapaciteit.
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Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs minus bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Bijzondere waardeverminderingen
Niet-afgeleide financiële activa
Op iedere verslagdatum wordt van een financieel actief dat niet tegen reële waarde in de winst- en
verliesrekening wordt verwerkt, beoordeeld of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan
een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van
het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte
toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa (met inbegrip van aandelen) onderhevig zijn aan een
bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige
betalingen door een debiteur, herstructurering van een aan Simac toekomend bedrag onder voorwaarden
die Simac anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan,
nadelige veranderingen in de betalingsstatus van debiteuren of emittenten binnen Simac, economische
omstandigheden die gepaard gaan met wanbetalingen en het verdwijnen van een actieve markt voor een
bepaald effect.
Daarnaast geldt voor een belegging in aandelen dat een significante of langdurige daling van de reële
waarde ervan tot onder de kostprijs een objectieve aanwijzing is van een bijzondere waardevermindering.
Leningen en vorderingen en tot einde looptijd aangehouden effecten
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen in tot einde looptijd
aangehouden effecten worden door Simac zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief
niveau in aanmerking genomen. Van alle individueel significante vorderingen en beleggingen in tot einde
looptijd aangehouden effecten wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering. Alle individueel significante leningen en vorderingen en beleggingen in tot einde
looptijd aangehouden effecten waarvan wordt bepaald dat deze niet specifiek onderhevig zijn aan
bijzondere waardevermindering worden vervolgens collectief beoordeeld op een eventuele
waardevermindering die zich al heeft voorgedaan maar nog niet is vastgesteld. Van individueel niet
significante leningen en vorderingen en tot einde looptijd aangehouden beleggingen wordt collectief
beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering door samenvoeging van leningen
en vorderingen en tot einde looptijd aangehouden beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt Simac historische trends met
betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek
waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden
bijgesteld als het management van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden
zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan
historische trends suggereren.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve
rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening en worden tot
uitdrukking gebracht in een voorziening voor leningen en vorderingen of tot einde looptijd aangehouden
effecten. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft worden
opgenomen. Wanneer een gebeurtenis na balansdatum (bijvoorbeeld betaling door een debiteur) leidt tot
een verlaging van de bijzondere waardevermindering, wordt deze verlaging teruggenomen via de winsten verliesrekening.
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op voor verkoop beschikbare financiële activa worden
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opgenomen door overboeking van het opgebouwde verlies in de reële-waardereserve in het eigen
vermogen naar de winst- en verliesrekening. Het cumulatieve verlies dat verdwijnt uit het eigen vermogen
en in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen, is het verschil tussen de verkrijgingsprijs, onder
aftrek van eventuele aflossing van de hoofdsom en amortisatie, en de huidige reële waarde, verminderd
met een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies dat eerder in de winst- en verliesrekening is
opgenomen. Veranderingen in voorzieningen voor bijzondere waardeverminderingen die toerekenbaar zijn
aan de tijdswaarde, worden opgenomen in de post rentebaten. Bij een herstel in een latere periode van de
reële waarde van een voor verkoop beschikbaar aandeel dat onderhevig is aan bijzondere
waardevermindering, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in niet-gerealiseerde
resultaten in het eigen vermogen.
Niet-financiële activa
De boekwaarde van de niet-financiële activa van Simac, uitgezonderd voorraden en uitgestelde
belastingvorderingen, wordt per iedere verslagdatum opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen
zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting
gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. Van goodwill en immateriële activa met een
onbepaalde gebruiksduur of die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt op iedere verslagdatum een schatting
gemaakt van de realiseerbare waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen als
de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is
dan de geschatte realiseerbare waarde.
Voor een actief of een kasstroomgenererende eenheid is de realiseerbare waarde gelijk aan de hoogste
van de bedrijfswaarde of de reële waarde minus verkoopkosten. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde
wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een
disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de
tijdswaarde van geld als van de specifieke risico's met betrekking tot het actief. Voor de toetsing op
bijzondere waardeverminderingen worden activa die niet individueel getoetst kunnen worden,
samengevoegd in de kleinste te onderscheiden groep activa die uit voortgaand gebruik kasstromen
genereert die in grote lijnen onafhankelijk zijn van de inkomende kasstromen van andere activa of kasstroomgenererende eenheid. Met inachtneming van de maximale omvang ter grootte van een operationeel
segment („operating segment ceiling test‟) worden kasstroomgenererende eenheden waaraan goodwill is
toegerekend, voor de toetsing van goodwill op bijzondere waardevermindering dusdanig samengevoegd
dat het niveau waarop bijzondere waardevermindering wordt getoetst, een afspiegeling is van het laagste
niveau waarop goodwill wordt bewaakt uit hoofde van interne verslaggeving. De in een bedrijfscombinatie
verworven goodwill wordt voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen toegerekend aan
kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de synergievoordelen van de
combinatie.
De bedrijfsactiva van Simac genereren geen afzonderlijke kasstromen en worden gebruikt door meer dan
één kasstroomgenererende eenheid. De bedrijfsactiva worden op redelijke en consistente basis aan de
kasstroomgenererende eenheden toegerekend en op bijzondere waardevermindering getoetst als
onderdeel van de toets van de kasstroomgenererende eenheid waaraan het bedrijfsactief is toegerekend.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Bijzondere
waardeverminderingsverliezen opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden worden
eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de eenheden toegerekende goodwill,
en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid
(of groep van eenheden).
Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen. Voor
andere activa worden in voorgaande perioden opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen bij
elke verslagdatum beoordeeld op indicaties dat het verlies afgenomen is of niet langer bestaat. Een
bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen als de schattingen zijn veranderd aan de hand
waarvan de realiseerbare waarde was bepaald. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt
uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de boekwaarde, na
aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn bepaald als geen bijzonder
waardeverminderingsverlies was opgenomen.
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Aandelenkapitaal
Gewone aandelen
Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen vermogen. De marginale kosten die rechtstreeks
toerekenbaar zijn aan de uitgifte van gewone aandelen en aandelenopties worden verwerkt als aftrekpost
op het eigen vermogen, na aftrek van eventuele fiscale effecten.
Preferent en cumulatief preferent aandelenkapitaal
Het preferente en cumulatief preferente aandelenkapitaal wordt geclassificeerd als eigen vermogen indien
dit niet-aflosbaar is en de dividenduitkeringen vrijwillig zijn, of indien het aflosbaar is maar uitsluitend naar
keuze van Simac Techniek NV. Dividend op preferent en cumulatief preferent aandelenkapitaal
geclassificeerd als eigen vermogen wordt, na vaststelling door de algemene vergadering van
aandeelhouders, opgenomen als winstuitkering binnen het eigen vermogen.
Preferent en cumulatief aandelenkapitaal wordt geclassificeerd als een verplichting als het op een
bepaalde datum aflosbaar is, of naar keuze van de aandeelhouders aflosbaar is, of als dividenduitkeringen
niet vrijwillig zijn. Dividend op dergelijke aandelen wordt als rentelast opgenomen in de winst- en
verliesrekening naarmate de verplichting opbouwt.
Inkoop van eigen aandelen (treasury shares)
Bij inkoop van aandelenkapitaal dat als eigen vermogen in de balans is verwerkt, wordt het bedrag van de
betaalde vergoeding, met inbegrip van de rechtstreeks toerekenbare kosten en na aftrek van eventuele
fiscale effecten, opgenomen ten laste van het eigen vermogen. Ingekochte aandelen worden
geclassificeerd als ingekochte eigen aandelen en gepresenteerd als aftrekpost op het totale eigen
vermogen. Wanneer ingekochte eigen aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden
uitgegeven, wordt het ontvangen bedrag opgenomen ten gunste van het eigen vermogen en wordt het
eventuele overschot of tekort op de transactie overgeheveld naar/van de vrije reserves.
Dividenden
Dividenden worden als verplichting verwerkt in de periode waarin zij worden gedeclareerd.
Personeelsbeloningen
Toegezegde-bijdrageregelingen
Een toegezegde-bijdrageregeling is een regeling inzake vergoedingen na uitdiensttreding waarbij Simac
vaste bijdragen afdraagt aan de verzekeringsmaatschappij, en geen in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen. Verplichtingen in verband met bijdragen aan
pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als personeelsbeloningslast in de winsten verliesrekening opgenomen wanneer de bijdragen verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde bijdragen worden
opgenomen als actief voor zover een terugbetaling in contanten of een verlaging van toekomstige
betalingen beschikbaar is. Bijdragen aan een toegezegde-bijdrageregeling die meer dan twaalf maanden
na afloop van de periode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties verrichten betaalbaar zijn,
worden gedisconteerd tot hun contante waarde.
Toegezegd-pensioenregelingen
Toegezegd-pensioenregelingen zijn alle andere regelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding dan
toegezegde bijdrageregelingen. De netto verplichting van Simac uit hoofde van toegezegdepensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de
pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode
en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden gedisconteerd om de contante waarde te
bepalen. Eventuele niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en de reële waarde van de
fondsbeleggingen worden hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per
balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties waarvan de looptijd de termijn van de
verplichtingen van Simac benadert en die luiden in dezelfde valuta waarin de beloningen naar verwachting
worden uitgekeerd. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris volgens de “projected unit
credit”-methode.
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Wanneer de actuariële berekening resulteert in een positief saldo voor Simac, wordt de opname van het
actief beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet-opgenomen
actuariële verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van eventuele
toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies.
Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden verbeterd, wordt het gedeelte van
de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers
lineair als last in de winst- en verliesrekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de
pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk
worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Met betrekking tot de actuariële winsten en verliezen die na 1 januari 2004 zijn ontstaan bij het berekenen
van de verplichting van Simac uit hoofde van een pensioenregeling, voor zover eventuele niet-opgenomen
cumulatieve actuariële winsten of verliezen meer bedragen dan 10% van de contante waarde van de
brutoverplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling, dan wel van de reële waarde van de
fondsbeleggingen indien deze hoger is, wordt dat gedeelte in de winst- en verliesrekening opgenomen
over de verwachte gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers die aan de regeling deelnemen
(de corridor methode). Voor het overige wordt de actuariële winst of het actuariële verlies niet opgenomen.
Overige lange termijn personeelsbeloningen
De netto verplichting van Simac uit hoofde van lange termijn personeelsbeloningen die geen
pensioenverplichting betreffen heeft betrekking op de aanspraken die werknemers opgebouwd hebben in
ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze aanspraken worden
gedisconteerd om de contante waarde te bepalen en de reële waarde van eventuele hiermee
samenhangende activa wordt hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per
verslagdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties waarvan de looptijd de verplichtingen van Simac
benadert. Eventuele actuariële winsten en verliezen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in
de periode waarin deze zich voordoen. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris
volgens de “projected unit credit”-methode.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen worden opgenomen als een last als Simac zich op basis van een gedetailleerd
formeel plan aantoonbaar heeft verbonden tot de beëindiging van het dienstverband van een werknemer
of een groep werknemers vóór de gebruikelijke pensioendatum, zonder realistische mogelijkheid tot
intrekking van dat plan. Dit is tevens het geval als Simac ontslagvergoedingen aanbiedt en zo (een groep)
werknemers stimuleert vrijwillig te vertrekken. Ontslagvergoedingen voor vrijwillig ontslag worden
opgenomen als een last als Simac een aanbod heeft gedaan om vrijwillig ontslag te stimuleren, als het
waarschijnlijk is dat dit aanbod zal worden aangenomen en als het aantal medewerkers dat van het
aanbod gebruik zal maken betrouwbaar kan worden bepaald.
Korte termijn personeelsbeloningen
Korte termijn personeelsbeloningen worden zonder contantmaking gewaardeerd en opgenomen wanneer
de daarmee verband houdende dienst wordt verricht. Er wordt een verplichting verantwoord voor het
bedrag dat naar verwachting ten gevolge van een korte termijnbonus in contanten of een
winstdelingsregeling zal worden uitbetaald indien Simac een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting
heeft als gevolg van verstreken diensttijd van werknemers en indien deze verplichting betrouwbaar kan
worden bepaald.
Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer Simac een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden waarvan een betrouwbare schatting
gemaakt kan worden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van
middelen nodig is.
Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis
van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele markttaxaties van de
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tijdswaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico‟s met betrekking tot de verplichting. De
oprenting van voorzieningen wordt geboekt als een financiële last.
Verlieslatende contracten
In de balans wordt een voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen wanneer de door Simac
naar verwachting te behalen voordelen uit een overeenkomst lager zijn dan de onvermijdbare kosten om
aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. De voorziening wordt gewaardeerd
tegen de contante waarde van de verwachte kosten voor de beëindiging van het contract of, indien dit
lager is, tegen de contante waarde van de verwachte netto kosten bij de voortzetting van het contract.
Voorafgaand aan de opname van een
voorziening neemt Simac eventueel op de activa die betrekking hebben op het contract een bijzonder
waardeverminderingsverlies.
Herstructurering
Herstructureringsvoorzieningen worden opgenomen wanneer Simac een gedetailleerd en geformaliseerd
herstructureringsplan heeft goedgekeurd, en een aanvang is gemaakt met de herstructurering of deze
publiekelijk bekend is gemaakt. Er wordt geen voorziening getroffen voor toekomstige bedrijfslasten.
Omzet
Verkoop en installatie van goederen
Omzet uit de verkoop en installatie van goederen wordt opgenomen tegen de reële waarde van de
ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van handelskortingen. Opbrengsten uit de verkoop van
goederen en projecten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico‟s en
voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding
waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar
kunnen worden geschat, er geen sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de goederen
en de omvang van de opbrengsten betrouwbaar kan worden bepaald. Als het waarschijnlijk is dat er
korting zal worden verleend en dat deze op betrouwbare wijze kan worden bepaald, wordt de korting
opgenomen als een vermindering van de opbrengsten bij de verwerking van de verkopen.
De overdracht van risico‟s en voordelen varieert naar gelang de voorwaarden van de betreffende
verkoopovereenkomst maar vindt voor verkoop van goederen doorgaans plaats op het moment van
aflevering van de goederen bij de klant. Voor verkoop van projecten vindt overdracht van risico‟s en
voordelen doorgaans plaats op het moment van projectacceptatie door de klant.
Service- en beheerscontracten en overige dienstverlening
Omzet uit hoofde van service- en beheerscontracten en overige dienstverlening wordt in de winst- en
verliesrekening opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op balansdatum.
Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte
werkzaamheden.
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten uit
bedrijfsopbrengsten.

de onderverhuur

van vastgoed worden opgenomen

onder

de overige

Lasten
Kosten van service- en beheerscontracten
Kosten van service- en beheerscontracten worden naar rato van de looptijd van deze contracten in de
winst- en verliesrekening verantwoord. Het hiermee samenhangend overlopend actief is opgenomen
onder de handels- en overige vorderingen (zie noot 19).
Leasebetalingen
Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing
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Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair over de leaseperiode in de winst- en
verliesrekening opgenomen.
Leasebetalingen uit hoofde van financiële leasing
De minimale leasebetalingen worden deels als financieringskosten opgenomen en deels als aflossing van
de uitstaande verplichting. De financieringskosten worden zodanig aan iedere periode van de totale
leasetermijn toegerekend, dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over het resterende
saldo van de verplichting.
Financieringsbaten en –lasten
Financieringsbaten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden, dividendopbrengsten, winst op de
verkoop van voor verkoop beschikbare financiële activa en teruggenomen bijzondere
waardeverminderingsverliezen van financiële activa.
Rentebaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naarmate deze oplopen, door middel van
de effectieve rentemethode. Dividendbaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het
moment dat het recht van Simac op betaling wordt gevestigd. In geval van genoteerde effecten is dit de
datum waarop het dividend wordt uitgekeerd.
Financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden, de oprenting van voorzieningen,
valutakoersverliezen en bijzondere waardeverminderingen van financiële activa. Alle financieringskosten
inclusief die op financiële leasebetalingen worden met behulp van de effectieve interestmethode in de
winst- en verliesrekening opgenomen.
Winstbelastingen
De belasting naar de winst of het verlies over het boekjaar omvat de over de verslagperiode verschuldigde
en verrekenbare winstbelastingen en uitgestelde winstbelastingen. De winstbelasting wordt in de winst- en
verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in
het eigen vermogen of niet-gerealiseerde resultaten worden opgenomen, in welk geval de belasting in het
eigen vermogen c.q. niet-gerealiseerde resultaten wordt verwerkt.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting
over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn
vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe materieel al op balansdatum is besloten, en correcties op
de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd op basis van de balansmethode,
waarbij een actief wordt gevormd c.q. een voorziening wordt getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de
boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale
boekwaarde van die posten. Uitgestelde belastingen worden niet verwerkt voor goodwill die fiscaal niet
aftrekbaar is. Uitgestelde belastingen
worden gewaardeerd met behulp van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn
bij terugname van de tijdelijke verschillen, op basis van de wetten die per verslagdatum zijn vastgesteld of
materieel zijn vastgesteld.
Er wordt uitsluitend een uitgestelde belastingvordering, inclusief vorderingen op grond van aanwezige
compensabele carry-forward verliezen, opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst
belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden
aangewend. Het bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet langer
waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Winst per aandeel
Simac presenteert gewone en verwaterde winst per aandeel (wpa) voor het gewone aandelenkapitaal. Het
nettoresultaat per gewoon aandeel (wpa) wordt berekend aan de hand van de aan de aandeelhouders van
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Simac Techniek NV toe te rekenen winst of het verlies gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal
gewone aandelen die gedurende de verslagperiode uitstaan. Bij de berekening van de verwaterde winst
per aandeel worden de aan de aandeelhouders van Simac Techniek NV toe te rekenen winst of het verlies
en het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen die gedurende de verslagperiode uitstaan
gecorrigeerd voor alle potentiële verwaterende effecten
op de gewone aandelen, onder meer uitstaande converteerbare leningen en aan medewerkers
toegekende aandelenopties.
Gesegmenteerde informatie
Een operationeel segment is een onderdeel van Simac dat bedrijfsactiviteiten uitvoert die kunnen
resulteren in omzet en kosten, waaronder omzet en kosten in verband met transacties met de andere
onderdelen van Simac. Alle operationele resultaten van een operationeel segment worden periodiek
beoordeeld door de directie ten behoeve van besluitvorming over de toekenning van middelen aan het
segment en ter beoordeling van de prestatie, op basis van beschikbare financiële informatie.
Nog niet toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties
Een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties is pas na 1 januari 2012 van
kracht en is derhalve niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening. De wijzigingen betreffen:







IFRS 9 (2010 en 2009) Financiële instrumenten
IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening
IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten
IFRS 12 Toelichting van belangen in andere entiteiten
IFRS 13 Waardering tegen reele waarde
IFRS 19 (2011) Personeelsbeloningen

Geen van deze standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties zullen naar verwachting invloed
van betekenis hebben op de geconsolideerde jaarrekening van Simac, met uitzondering van de gewijzigde
IAS 19 Personeelsbeloningen IFRS 19 (2011) en IFRS 9 Financiële instrumenten.
IFRS 19 (2011) Personeelsbeloningen, van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2013, betreft de verplichting om vanaf 2013 alle pensioenverplichtingen in de balans tot uitdrukking te
brengen waarbij actuariële resultaten rechtstreeks moeten worden verwerkt in het eigen vermogen. Simac
is niet van plan deze standaard vervroegd toe te passen, uitgaande van de situatie per balansdatum zou
deze standaard het vermogen met € 282 verlaagd worden.
IFRS 9 Financiële instrumenten die in 2013 verplicht van toepassing wordt kan aanleiding geven voor
wijzigingen in de classificatie en waardering van financiële activa. Simac is niet van plan deze standaard
vervroegd toe te passen, het effect van toepassing van deze standaard is naar verwachting niet significant.

4.

Operationele segmenten

Simac heeft drie segmenten waarover gerapporteerd dient te worden die tezamen de strategische
bedrijfsonderdelen vormen. Daarnaast zijn er de holding- en eliminatieposten. De strategische
bedrijfsonderdelen bieden verschillende producten en diensten aan en worden apart beheerd omdat zij
verschillende technologie- en marketingstrategieën behoeven.
Voor alle strategische bedrijfsonderdelen worden managementrapportages, bestaande uit een balans,
winst- en verliesrekening en toelichting, opgesteld die maandelijks door de directie worden beoordeeld.
Het overzicht van de operationele segmenten luidt als volgt:



ICT-infrastructuren
Ontwerp, implementatie en beheer van infrastructuren voor informatie- en communicatietechnologie.
ICT-applicaties
Ontwerp, bouw en levering van branchespecifieke en oplossingsgerelateerde applicaties.
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Industriële Elektronica & Automatisering (IE&A)
Levering van producten, projecten en diensten op het gebied van industriële elektronica en
automatisering.
Holding & eliminaties
Holding- en overige omzet en kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan de bedrijfssegmenten en
ten behoeve van de consolidatie noodzakelijke eliminaties.

De prijzen voor transacties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald.
De resultaten, activa en verplichtingen van een segment omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op
basis van redelijkheid aan het segment kunnen worden toegerekend. Niet-toegerekende posten bestaan
voornamelijk uit inkomstengenererende activa en omzet, rentedragende leningen, opgenomen gelden en
kosten, als mede algemene bedrijfsactiva en –lasten.
De investeringsuitgaven van een segment betreffen het totaal van de in de verslagperiode gemaakte
kosten voor de verwerving van activa van het segment die naar verwachting langer dan een
verslagperiode in gebruik zullen zijn.
De activiteiten van Simac vinden vrijwel geheel plaats in de Benelux wat op grond van de geografische
segmentatie als één geheel aangemerkt is. De aandelen in de resultaten van geassocieerde
deelnemingen worden verantwoord in het operationele segment dat de aandelen van het betrokken
kapitaalbelang houdt. In het algemeen is dit de holding. Voor verkoop beschikbare financiële activa
worden verantwoord in het segment Holding & eliminaties.
Bedragen in duizenden euro‟s

Operationele segmenten

Resultaten 2012

Omzet van derden
Groepsomzet
Omzet

Overige bedrijfsopbrengsten
Kosten van materialen en diensten
Afschrijvingen en amortisatie
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Nettofinancieringslasten

ICT-infrastructuren

ICTapplicaties

IE&A

Holding &
eliminaties

Totaal

114.217

32.676

20.374

-

167.267

2.056

510

94

-2.660

-

116.273

33.186

20.468

-2.660

167.267

-

-

-

169

169

-51.754

-15.859

-10.279

2.103

-75.789

-1.191

-1.383

-89

-71

-2.734

-59.424

-16.282

-8.285

-1.127

-85.118

3.904

-338

1.815

-1.586

3.795

-248

-50

68

167

-63

-

-

-

98

98

3.656

-388

1.883

-1.321

3.830

ICT-infrastructuren

ICTapplicaties

IE&A

Holding &
eliminaties

Totaal

Aandeel in resultaat geassocieerde
deelnemingen
Winst voor winstbelastingen

Activa en verplichtingen 2012
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Investeringen in geassocieerde
deelnemingen

-

-

-

1.179

1.179

Overige activa

49.397

13.809

7.407

9.521

80.134

Totale activa

49.397

13.809

7.407

10.700

81.313

Vermogen

15.829

2.429

2.571

3.481

24.310

Verplichtingen

33.568

11.380

4.836

7.219

57.003

Totaal vermogen en verplichtingen

49.397

13.809

7.407

10.700

81.313

2.346

146

92

390

2.974

56

718

49

609

1.432

3

28

-

-

31

ICT-infrastructuren

ICTapplicaties

IE&A

Holding &
eliminaties

Totaal

101.593

36.577

17.228

-

155.398

2.628

1.484

106

-4.218

-

104.221

38.061

17.334

-4.218

155.398

-

-

-

272

272

-46.860

-20.885

-7.625

3.969

-71.401

-1.403

-594

-76

-95

-2.168

-52.151

-15.148

-7.902

-648

-75.849

3.807

1.434

1.731

-720

6.252

-57

-109

58

26

-82

-

-

-

101

101

3.750

1.325

1.789

-593

6.271

Investeringsuitgaven

Bijzondere waardevermindering

Terugname van bijzondere
waardevermindering

Bedragen in duizenden euro‟s

Operationele segmenten

Resultaten 2011

Omzet van derden
Groepsomzet
Omzet

Overige bedrijfsopbrengsten
Kosten van materialen en diensten
Afschrijvingen en amortisatie
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Nettofinancieringslasten
Aandeel in resultaat
geassocieerde deelnemingen
Winst voor winstbelastingen
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ICT-infrastructuren

ICTapplicaties

IE&A

Holding &
eliminaties

Totaal

-

-

-

778

778

Overige activa

41.822

14.218

6.426

9.791

72.257

Totale activa

41.822

14.218

6.426

10.569

73.035

Vermogen

14.673

2.126

2.186

4.111

23.096

Verplichtingen

27.149

12.092

4.240

6.458

49.939

Totaal vermogen en verplichtingen

41.822

14.218

6.426

10.569

73.035

978

150

99

2

1.229

Bijzondere waardevermindering

4

107

7

-

118

Terugname van bijzondere
waardevermindering

7

12

Activa en verplichtingen 2011

Investeringen in
geassocieerde deelnemingen

Investeringsuitgaven

6

5

Bedragen in duizenden euro‟s

5.

Omzet

Omzet

2012

2011

Verkoop en installatie van goederen

95.545

87.808

Service- en beheerscontracten

54.259

51.564

Overige dienstverlening

17.463

16.026

167.267

155.398

Onder verkoop en installatie van goederen worden begrepen het ontwerp en de installatie van
infrastructuren voor informatie- en communicatietechnologie. Tevens omvat dit de bouw en levering van
branchespecifieke en oplossingsgerelateerde applicaties zowel in ICT- als industriële omgevingen. De
regel service- en beheerscontracten betreft het beheren van deze ICT-infrastructuren en -applicaties.
Zowel in 2012 als 2011 zijn er uitsluitend installatieprojecten uitgevoerd die verantwoord dienen te worden
onder IAS 18.
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6.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

2012

2011

169

272

169

272

De huuropbrengsten uit onderverhuur hebben betrekking op panden die Simac huurt in Veldhoven en Ede.
De totale koersverschillen bedroegen negatief € 143 (2011: negatief € 166) en zijn verantwoord in de
kosten van materialen en diensten. Nadere informatie over valutarisico‟s is opgenomen in noot 28 van de
toelichting.

7.

Personeelskosten

Personeelskosten

2012

2011

50.110

44.920

9.730

8.072

62

69

Bijdragen aan toegezegde bijdrageregelingen

1.714

1.524

Overige personeelskosten

5.484

5.026

67.100

59.611

2012

2011

ICT-infrastructuren

674

577

ICT-applicaties

159

157

93

92

Lonen en salarissen
Verplichte sociale verzekeringsbijdragen
Toename verplichting toegezegd-pensioenregelingen

Bedragen in duizenden euro‟s

Gemiddeld aantal medewerkers (full time equivalenten)
Operationele segmenten

IE&A
Holding

13

15

939

841

Nederland

638

568

België/Luxemburg

301

273

939

841

958

902

Geografisch

Aantal werknemers per balansdatum (full time equivalenten)

F 49

In 2012 heeft Simac voor € 404 aan overheidssubsidies ontvangen (2011: € 325). Deze subsidies zijn
verantwoord in de personeelskosten en betreffen voornamelijk WBSO en Stimulus subsidies. De
subsidiebaten zijn op kasbasis verantwoord.

8.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De kosten van onderzoek en ontwikkeling bestaan voornamelijk uit personeelskosten van medewerkers
die zich hier geheel of gedeeltelijk mee bezig houden. De totale kosten in 2012 bedroegen: € 1.128 (2011:
€ 1.012). Deze kosten zijn ultimo 2012,niet geactiveerd omdat de toekomstige voordelen van deze kosten
nog niet zeker zijn. Een gedeelte van de kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn subsidiabel. Over
2012 bedroegen deze subsidies in totaal € 404 (2011: € 325). Voor 2013 wordt eenzelfde beeld voorzien
als in 2012.

9.

Overige bedrijfskosten

2012

2011

Huisvestingskosten

3.614

3.163

Auto- en reiskosten

9.022

8.041

Telecom- en automatiseringskosten

1.793

1.551

Verkoopkosten

1.149

1.225

Algemene kosten

2.440

2.258

18.018

16.238

Bedragen in duizenden euro‟s

10. Nettofinancieringslasten

2012

2011

Rentebaten

36

68

Ontvangen dividenden

39

73

Financieringsbaten

75

141

Rentelasten

-138

-223

Financieringslasten

-138

-223

-63

-82

2012

2011

Nettofinancieringslasten

11. Winstbelastingen
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Verschuldigde belastingen over het boekjaar
Belastingaanpassingen voorgaande jaren
Verschuldigde acute belastingen
Realisatie van uitgestelde belastingvorderingen
Realisatie van uitgestelde belastingverplichtingen
Afwaardering van voorheen gewaardeerde verliezen
Opname of realisatie van voorheen niet gewaarde verliezen
Uitgestelde belastingen
Totaal in de winst- en verliesrekening verwerkte winstbelastingen

-703

-509

-37

159

-740

-350

-1.034

-1.233

107

-

-385

-

1.312

-

-

-1.233

-740

-1.583

Zowel in 2012 als in 2011 was er geen sprake van rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte
winstbelastingen noch van in het niet-gerealiseerde resultaat opgenomen winstbelastingen.
Bedragen in duizenden euro‟s

De aansluiting tussen het nominale en effectieve winstbelastingtarief is als volgt weer te geven:

2012

2011

2012

2011

100,0%

100,0%

3.830

6.271

-25,0%

-25,0%

-958

-1.568

Fiscale kostencorrecties

-6,4%

0,6%

-245

37

Deelnemingsvrijstelling

0,9%

2,1%

34

131

-10,0%

-0,4%

-383

-23

27,0%

0,4%

1.034

24

Tariefverschillen

-4,0%

-2,6%

-154

-161

Overige verschillen

-1,8%

-0,3%

-68

-23

-19,3%

-25,2%

-740

-1.583

Winst voor winstbelastingen
Nominaal Nederlands tarief
vennootschapsbelasting

Effect op nominale belasting van :

Niet opgenomen fiscaal compensabele
verliezen
Opname of realisatie van voorheen
niet
gewaardeerde verliezen

Effectieve winstbelastingen
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Bedragen in duizenden euro‟s
12. Materiële vaste activa

Bedrijfs

Andere vaste

gebouwen

bedrijfs-

Totaal

en terreinen

middelen

2011

4.621

24.534

29.155

2.241

21.726

23.967

2.380

2.808

5.188

13

1.146

1.159

-

189

189

Afstotingen

-651

-10.632

-11.283

Overige mutaties

-206

206

-

-844

-9.091

-9.935

137

1.476

1.613

Afstotingen

-651

-10.622

-11.273

Overige mutaties

-206

206

-

-720

-8.940

-9.660

3.777

15.443

19.220

1.521

12.786

14.307

2.256

2.657

4.913

Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2011

Mutaties in kostprijs
Verwervingen
Verwervingen via bedrijfscombinaties

Mutaties
in
afschrijvingen
waardeverminderingen

en

bijzondere

Afschrijvingen

Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2011

Bedragen in duizenden euro‟s

Bedrijfs

Kostprijs

Andere vaste

gebouwen

bedrijfs-

Totaal

en terreinen

middelen

2012

3.777

15.443

19.220

1.521

12.786

14.307

2.256

2.657

4.913

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2012

Mutaties in kostprijs
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Verwervingen

192

2.782

2.974

Afstotingen

-

-563

-563

Overige mutaties

-

-155

-155

192

2.064

2.256

141

1.406

1.547

Afstotingen

-

-502

-502

Overige mutaties

-

-155

-155

141

749

890

3.969

17.507

21.476

1.662

13.535

15.197

2.307

3.972

6.279

Mutaties
in
afschrijvingen
waardeverminderingen

en

bijzondere

Afschrijvingen

Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2012

Simac bezit een gebouw in België dat is gefinancierd door middel van een financiële lease (zie ook noot
22). Onder deze overeenkomst kan Simac op vooraf overeengekomen data een koopoptie uitoefenen. De
boekwaarde van het gebouw bedraagt ultimo 2012 € 750 (2011: € 800). Op dit pand is een hypothecaire
inschrijving gevestigd ten behoeve van de bestaande rekeningcourant faciliteit (zie noot 25).
Bedragen in duizenden euro‟s

13. Immateriële activa

Totaal

Goodwill

Overige
immateriële
activa

48.003

1.774

49.777

44.063

1.774

45.837

3.940

-

3.940

-

70

70

654

2.966

3.620

654

3.036

3.690

Amortisatie

-

555

555

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

555

555

48.657

4.810

53.467

Kostprijs

2011

Cumulatieve amortisaties en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in kostprijs
Verwervingen
Verwervingen via bedrijfscombinaties

Mutaties in amortisatie en bijzondere
waardeverminderingen

Kostprijs

F 53

Cumulatieve amortisaties en bijzondere
waardeverminderingen

44.063

2.329

46.392

4.594

2.481

7.075

3.375

-

3.375

ICT-applicaties

654

2.481

3.135

IE&A

565

-

565

4.594

2.481

7.075

Boekwaarde per 31 december 2011
Toerekening van immateriële activa aan
operationele segmenten
ICT-infrastructuren

Bedragen in duizenden euro‟s

Totaal

Goodwill

Overige
immateriële
activa

48.657

4.810

53.467

44.063

2.329

46.392

4.594

2.481

7.075

Verwervingen

-

-

-

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

-

-

-

-

-

-

533

533

654

-

654

654

533

1.187

48.657

4.810

53.467

44.717

2.862

47.579

3.940

1.948

5.888

3.375

-

3.375

-

1.948

1.948

565

-

565

3.940

1.948

5.888

Kostprijs

2012

Cumulatieve amortisaties en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2012
Mutaties in kostprijs

Mutaties in amortisatie en bijzondere
waardeverminderingen
Amortisatie
Bijzondere waardevermindering

Kostprijs
Cumulatieve amortisaties en bijzondere
waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2012
Toerekening van immateriële activa aan
operationele segmenten
ICT-infrastructuren
ICT-applicaties
IE&A
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Bedragen in duizenden euro‟s
Toetsing op bijzondere waardevermindering voor kasstroomgenererende eenheden die goodwill
bevatten
Voor de toets op bijzondere waardevermindering wordt de goodwill toegerekend aan de diverse
operationele segmenten. De totale boekwaarde van de aan de verschillende kasstroomgenererende
eenheden toegekende goodwill bedraagt:

Goodwill

2012

2011

ICT-infrastructuren

3.375

3.375

-

654

565

565

3.940

4.594

ICT-applicaties
IE&A

De ultimo 2012 uitgevoerde impairment test bij ICT-applicaties geeft aanleiding tot de verantwoording van
een bijzondere waardevermindering van € 654. Dit betreft de gehele terzake van de overname van
Phobos Groep bv geïdentificeerde goodwill. De realiseerbare waarde van Phobos is in 2012 op gelijke
wijze berekend als voor 2011, echter, bij de uitkomst van de berekening over 2012 bleek dat de
boekwaarde van de vaste activa van Phobos € 654 hoger was dan de realiseerbare waarde.
Dientengevolge is een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord dat geheel is toegerekend aan
de goodwill. Dit verlies is in de resultatenrekening opgenomen onder amortisatie immateriële activa.
Door de marktomstandigheden is de ten tijde van de overname verwachte groei in 2012 niet gerealiseerd.
De hieruit resulterende lage resultaten hebben een significante invloed gehad op de verwachte
kasstromen, wat geleid heeft tot een bijzondere waardevermindering van de goodwill.
Op grond van de ultimo 2012 uitgevoerde impairment-test is er geen aanleiding nadere bijzondere
waardeverminderingen te verantwoorden op grond van de resultaatontwikkelingen van deelnemingen na
acquisitie bij ICT-infrastructuren en IE&A. Zowel bij ICT-infrastructuren als IE&A blijkt dat de realiseerbare
waarde ruim boven de boekwaarde van de goodwill en andere vaste activa ligt. Het surplus van
realiseerbare waarde ten opzichte van de boekwaarde is als volgt weer te geven:

Headroom

2012

2011

ICT-infrastructuren

4.646

2.592

-

950

9.006

9.364

13.652

12.906

ICT-applicaties
IE&A

Een 10% daling van de toekomstige kasstromen heeft bij ICT-infrastructuren een negatief effect op het
surplus van gerealiseerde waarde boven de boekwaarde van € 982 en bij IE&A van € 1.012.
Bedragen in duizenden euro‟s
De realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden is gebaseerd op de bedrijfswaarde.
Hierbij zijn de volgende veronderstellingen in acht genomen:


De onderliggende projecties van de kasstromen zijn gebaseerd op de actuele kasstromen, het budget
voor 2013 en een aansluitende negenjaars extrapolatie.
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Na het tiende jaar wordt rekening gehouden met een restwaarde.
Bij de berekening van de toekomstige kasstromen wordt rekening gehouden met projectie van
vervangingsinvesteringen in vaste activa en werkkapitaal.
De netto contante waarde van de kasstromen wordt berekend rekening houdend met een jaarlijkse
groei van 1% - 2%.
De berekende kasstromen worden gedisconteerd tegen rentevoet voor belastingen van 13,3%, die
bestaat uit de gemiddelde vermogenskostenvoet verhoogd met een risico-opslag. In 2010 heeft een
herberekening
plaatsgevonden van de gemiddelde vermogenskostenvoet wat heeft geleid tot een aanpassing van
16% naar 13,3%.
De in 2012 gehanteerde assumpties en uitgangspunten zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2011.

Overige immateriële activa
Ultimo 2012 is de amortisatieperiode van de bij de overname van Phobos Groep bv geïdentificeerde
immateriële activa beoordeeld. De tegenvallende resultaatontwikkelingen zijn aanleiding geweest de
amortisatieperiode te heroverwegen. Op basis van deze heroverweging heeft aanpassing naar een
amortisatieperiode van vijf jaar plaatsgevonden. Er heeft geen retrospectieve aanpassing van de geboekte
amortisatie plaatsgevonden.
De resterende levensduur van de overige immateriële activa bedraagt na voornoemde aanpassing drie tot
vijf jaar.
Bedragen in duizenden euro‟s
14. Investeringen in geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen

Plaats

Aquestora bv

Land

Kapitaal-

Kapitaal-

belang
2012

belang
2011
50%

Eindhoven

Nederland

50%

MiddenBrabantNet bv

Tilburg

Nederland

50%

0%

Simac Technik CRa.s.

Praag

Tsjechië

45%

45%

Veldhoven

Nederland

50%

0%

2012

2011

778

721

TLB Financiering bv

Mutaties in geassocieerde deelnemingen
gedurende het boekjaar
Stand per 1 januari
Aandeel
in
resultaat
deelnemingen

geassocieerde
98

102

Reclassificatie resultaat

108

-

Verwerving van kapitaalbelang

250

9

Dividend

-55

-54

1.179

778

Stand per 31 december
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De samengevatte financiële gegevens van de geassocieerde deelnemingen, uitgaande van een 100%
belang, luiden als volgt:

Samengevatte financiële gegevens betreffende

Aquestora

MBN

Simac
Technik
CR

geassocieerde deelnemingen -100%

TLB

Totaal
2012

Vaste activa

100

1.015

272

143

1.530

Vlottende activa

174

101

11.940

138

12.353

Totale activa

274

1.116

12.212

281

13.883

-219

137

2.469

-

2.387

Langlopende verplichtingen

300

789

102

120

1.311

Kortlopende verplichtingen

193

190

9.641

161

10.185

Totale eigen vermogen en verplichtingen

274

1.116

12.212

281

13.883

Omzet

113

420

27.431

-

27.964

Kosten inclusief winstbelastingen

-334

-523

-25.967

-

-26.824

Winst over de periode

-221

-103

1.464

-

1.140

Eigen vermogen

Bedragen in duizenden euro‟s

Samengevatte financiële gegevens betreffende
geassocieerde deelnemingen-100%

Vaste activa

Aquestora

Simac
Technik CR

2011

-

66

66

Vlottende activa

18

8.486

8.504

Totale activa

18

8.552

8.570

Eigen vermogen

18

1.709

1.727

Langlopende verplichtingen

-

178

178

Kortlopende verplichtingen

-

6.665

6.665

18

8.552

8.570

Omzet

-

14.892

14.892

Kosten inclusief winstbelastingen

-

-14.671

-14.671

Winst over de periode

-

221

221

Totale eigen vermogen en verplichtingen

Investeringen in geassocieerde deelnemingen worden gewaardeerd volgens de equity-methode ontleend
aan de laatst beschikbare financiële informatie.
MiddenBrabantNet bv
Op 12 maart 2012 heeft Simac tegen betaling van € 250 een 50% belang verkregen in MiddenBrabantNet
bv. Deze vennootschap exploiteert een datacenter en verzorgt verbindingen voor dataverkeer. Daardoor
vormt dit kapitaalbelang een significant onderdeel van de Cloud computing propositie van Simac.
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Doordat de onderneming pas in de tweede helft van 2012 het de bouw van het datacenter heeft kunnen
afronden zijn over dit boekjaar nog verliezen geleden. In de loop van 2013 wordt een break even cash flow
verwacht. Simac heeft het verschil tussen de initiële betaling en de netto-vermogenswaarde verwerkt als
resultaat deelneming. Terzake van de verkrijging van het kapitaalbelang is geen goodwill geïdentificeerd.
TLB Financiering bv
Op december 2012 heeft Simac een 50% belang verkregen in TLB Financiering bv bij de oprichting van
deze vennootschap. Het gestort aandelenkapitaal bij oprichting bedroeg € 100,-. Als tegenprestatie heeft
Simac zich garant gesteld voor een investeringsverplichting van € 145 waarvan ultimo 2012 gerealiseerd €
87. Gedurende 2012 heeft TLB Financiering bv geen activiteiten gehad anders dan de overname per 31
december van alle geplaatste aandelen van Learning Solutions bv.
Aquestora
Ter zake van Aquestora heeft Simac nog een financieringsverplichting ultimo 2012 van € 150 die naar
verwachting in 2013 afgewikkeld zal worden.
Bedragen in duizenden euro‟s
15. Voor verkoop beschikbare financiële activa

Deelnemingen
APTS bv

Kapitaal-

Kapitaal-

belang

belang

Plaats

2012

2011

2012

2011

Helmond

18%

18%

-

-

BRE bv

Eindhoven

3%

3%

26

21

Genexis bv

Eindhoven

14%

14%

674

463

Sensite Solutions bv

Eindhoven

19%

19%

-

-

700

484

2012

2011

Stand per 1 januari

484

286

Wijzigingen in reële waarde

216

198

Stand per 31 december

700

484

Mutaties gedurende het boekjaar

De berekening van de reële waarden van de voor verkoop beschikbare financiële activa is gebaseerd op
een schatting van de verdisconteerde toekomstige kasstromen rekening houdend met investeringen en
onder aftrek van de waarde van rentedragende schulden. De toekomstige kasstromen zijn schattenderwijs
bepaald op grond van een 10 jarige extrapolatie van de resultaten over de afgelopen jaren. Van geen van
de voor verkoop beschikbare financiële activa zijn genoteerde biedprijzen beschikbaar. De gehanteerde
discontovoet bedraagt 13,3%.
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16. Overige financiële activa

2012

2011

Waarborgsommen

663

497

Rentedragende vorderingen

660

275

1.323

772

Stand per 31 december

Simac heeft, ten behoeve van derden, waarborgen verstrekt die zijn opgenomen onder de overige
financiële activa. Deze waarborgen zijn gestort op geblokkeerde bankrekeningen. Daar deze waarborgen
veelal betrekking hebben op doorlopende opdrachten is de looptijd naar verwachting meer dan 1 jaar.
Onder rentedragende vorderingen is een lening opgenomen aan een leverancier met een looptijd van vijf
jaar en een vergoeding die deels vast en deels variabel is. Het variabele deel is afhankelijk van de winst
van de leverancier. Het kortlopende deel van de lening is opgenomen onder de vlottende activa. Als
zekerheid voor de betaling van deze vordering heeft Simac pandrecht verkregen op de aandelen van de
betrokken vennootschap.
In 2012 is een vijfjarige 4% rentedragende lening ad € 0,5 miljoen verstrekt aan de eigenaar van het pand
De Run 1101 te Veldhoven. Verder wordt verwezen naar toelichting 31.
Bedragen in duizenden euro‟s
17. Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingvorderingen
Uitgestelde belastingvorderingen zijn toerekenbaar aan op balansdatum beschikbare en gewaardeerde
compensabele verliezen. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt.

Uitgestelde belastingvorderingen

2012

2011

Stand per 1 januari

3.132

3.980

-1.034

-1.233

1.310

-

-

385

-385

-

3.023

3.132

Realisatie van uitgestelde belastingvorderingen
Opname van voorheen niet gewaardeerde verliezen
Opname via bedrijfscombinaties
Afwaardering van voorheen gewaardeerde verliezen
Stand per 31 december

Overzicht en waardering van compensabele verliezen
De waardering van de uitgestelde belastingvorderingen is gebaseerd op in toekomst beschikbare
compensabele verliezen in Nederland en de toekomstige (fiscale) winstverwachtingen. Het overzicht van
de beschikbare verliezen en hun waardering luidt als volgt:

Overzicht van beschikbare verliezen en waardering ultimo
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2012

2011

Compensabele verliezen in Nederland

23.370

1.540

-

24.500

Beschikbare verliezen

23.370

26.040

Af: niet gewaardeerde verliezen

11.278

13.512

Gewaardeerde verliezen

12.092

12.528

3.023

3.132

Compensabele verliezen in Duitsland

Waardering op balans ultimo

De stijging van de beschikbare verliezen in Nederland wordt grotendeels veroorzaakt door de verwerking
van het liquidatieverlies van € 25 miljoen ter zake van Simac ICT GmbH. De compensabele verliezen in
Nederland zijn gedurende 9 jaar verrekenbaar met toekomstige winsten.
Door genoemde liquidatie van Simac ICT GmbH zijn de compensabele verliezen in Duitsland teniet
gegaan.
Bedragen in duizenden euro‟s

De waardering van de beschikbare verliezen is gebaseerd op de fiscale winstverwachting voor de
komende 5 jaar, rekening houdend met een risico-afslag. Deze risico-afslag heeft vanwege de
toenemende onzekerheid na het eerste jaar, een progressief karakter.

Uitgestelde belastingverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen zijn toerekenbaar aan immateriële activa die zijn geïdentificeerd bij de
overname van Phobos Groep bv. De betrokken activa hebben betrekking op softwarerechten en
klantrelaties.

Uitgestelde belastingverplichtingen

Stand per 1 januari
Opname via bedrijfscombinaties
Verwerking in winst- en verliesrekening
Stand per 31 december

2012

2011

557

-

-

557

-107

-

450

557

Overige niet in de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen
Simac heeft haar toegezegde- pensioenverplichting opgenomen in overeenstemming met IAS 19 (zie noot
23). Fiscaal boekt Simac de betaalde pensioenpremies inclusief de inhaalpremies als last. Simac houdt
geen rekening met de uit dit verschil resulterende uitgestelde belastingvordering. Ultimo 2012 bedraagt het
saldo van dit verschil net als ultimo 2011 € 0,7 miljoen en de hiermee verband houdende belastingen € 0,2
miljoen.
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18. Voorraden

2012

2011

Installatiegoederen

12.401

10.170

Overige voorraden

1.577

1.769

13.978

11.939

Gedeclareerde termijnen op installatiegoederen zijn verantwoord onder vooruitgefactureerde omzet (zie
noot 27). Overige voorraden gewaardeerd tegen netto-opbrengstwaarde bedroegen ultimo 2012 € 1.473
(2011: € 967). De afwaardering van overige voorraden naar netto-opbrengstwaarde bedroeg in 2012 € 136
(2011: € 15). De voorraadafwaarderingen en terugnames hiervan zijn opgenomen onder de kosten van
materialen en diensten.
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19. Handels- en overige vorderingen

2012

2011

33.591

28.797

Te amortiseren kosten van servicecontracten

6.988

4.545

Overige vorderingen

2.360

2.101

Vooruitbetaalde kosten

1.288

957

44.227

36.400

Handelsvorderingen

Het met handels- en overige vorderingen samenhangende krediet- en valutarisico alsmede de bijzondere
waardeverminderingsverliezen zijn vermeld in noot 28.

20. Eigen vermogen

Voor een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen wordt verwezen naar pagina 48 van de
geconsolideerde jaarrekening.
Aandelenkapitaal
Alle uitstaande aandelen zijn volgestort. De 40 geplaatste cumulatief preferente aandelen zijn uitgegeven
tegen een koers van 500% waardoor zij een gestort agio hebben van in totaal € 8 miljoen. Elk van de
cumulatief preferente aandelen vertegenwoordigt 500.000 stemmen in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
De houders van gewone, preferente en cumulatief preferente aandelen zijn gerechtigd tot de resterende
activa van de vennootschap, met dien verstande dat preferente en cumulatief preferente aandelen daarin
meedelen tot het bedrag van de nominale waarde van deze aandelen, verhoogd met het op deze
aandelen gestorte agio. Houders van prioriteitsaandelen bezitten geen vermogensrechten.
Ultimo 2012 zijn er geen conversierechten op aandelen noch zijn er opties op aandelen uitstaand.
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Er hebben zich gedurende 2012 geen mutaties voorgedaan in het geplaatste en volgestorte kapitaal. Per
31 december 2012 is de samenstelling als volgt:

Cumulatief
Prioriteits

preferente

Preferente

Gewone

aandelen

aandelen

aandelen

aandelen

500

40

34.999.750

34.999.750

Maatschappelijk kapitaal
In portefeuille
Geplaatst en volgestort per 31 december
2012

-

-

-29.999.750

-20.468.356

500

40

5.000.000

14.531.394

Nominale waarde per aandeel in euro's

0,10

50.000,00

0,10

0,10

Maatschappelijk kapitaal in euro's

9.000.000

Geplaatst kapitaal in euro's

3.953.189

Agio
De agioreserve is fiscaal vrij uitkeerbaar. Bij de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen is voor € 8
miljoen aan agio gestort, welk bedrag rechtens toegerekend blijft aan de cumulatief preferente aandelen
en tezamen met het nominaal gestorte kapitaal de basis vormt voor de dividendberekening op deze
aandelen.
Reserve omrekeningsverschillen
De reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen die ontstaan door de omrekening van de
jaarrekening van de netto investeringen in buitenlandse activiteiten.
Reserve reële waarde
De reserve reële waarde omvat de veranderingen in de reële waarde, na eerste opname, van voor
verkoop beschikbare financiële activa.
Dividenden
Na balansdatum is door de directie het volgende dividendvoorstel gedaan:




6,0% dividend op preferente aandelen
€
6,0% dividend op cumulatief preferente aandelen €
€ 0,05 per gewoon aandeel
€

30
600
727

De voorgestelde dividenden zijn niet verwerkt in de balans en Simac is geen winstbelastingen
verschuldigd over de voorgestelde dividenden. De berekening van het dividendvoorstel op gewone
aandelen is gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2012.
Bij het dividendvoorstel heeft de directie het door Simac geformuleerde dividendbeleid in acht genomen.
Het dividendbeleid is nader toegelicht pagina 38 en 39 van dit verslag als onderdeel van het
kapitaalbeheer. De vaststelling van alle dividenden is voorbehouden aan de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Bedragen in duizenden euro‟s
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Bijzondere statutaire rechten van aandelen
Prioriteitsaandelen
De houders van de 500 prioriteitsaandelen zijn: 250 stuks in de nalatenschap van de heer M.J. van
Schagen en 250 stuks door de heer E. van Schagen, bestuurder van Simac Techniek NV.
Voor de volgende zaken is de voorafgaande toestemming van de prioriteitsaandeelhouders benodigd:










Uitgifte van aandelen
Vermindering van het geplaatste kapitaal
Overdracht van preferente aandelen
Overdracht van cumulatief preferente aandelen
Uitkeringen ten laste van agio en overige reserves
Uitkeringen in de vorm van aandelen
Interim-uitkeringen op aandelen
Statutenwijzigingen
Ontbinding van de vennootschap

Tevens bepalen de prioriteitsaandeelhouders, in overleg met de raad van commissarissen, het aantal
leden van de directie en kunnen zij een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
bijeenroepen.
De directie van Simac Techniek NV en Simal Beheer bv verklaren hierbij, dat naar hun gezamenlijk
oordeel Simal Beheer bv onafhankelijk is van Simac Techniek NV als bedoeld in bijlage X van het
Fondsenreglement van de NYSE Euronext te Amsterdam.
Minderheidsbelang
Het minderheidsbelang heeft betrekking op een tweetal dochterondernemingen van Phobos Groep bv, die
zijn verkregen als onderdeel van de acquisitie. In deze dochterondernemingen hebben derden een belang
van respectievelijk 10% en 30%. Gedurende 2012 is één van deze dochterondernemingen ontbonden.
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21. Winst per aandeel

Winst toe te rekenen aan aandeelhouders van Simac Techniek
NV
Dividendvoorstel cumulatief preferente aandelen
Dividendvoorstel preferente aandelen

2012

2011

3.053

4.693

-600

-600

-30

-30

2.423

4.063

14.531

14.531

-

-

14.531

14.531

Winst toe te rekenen aan houders van gewone aandelen
na dividendvoorstel
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)
Uitstaande aandelen per 1 januari
Verkoop van eigen aandelen
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
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Verwateringseffect van uitstaande optierechten

-

-

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)

14.531

14.531

Winst per gewoon aandeel

€ 0,17

€ 0,28

Verwaterde winst per gewoon aandeel

€ 0,17

€ 0,28

De berekening van de winst per aandeel vindt plaats op basis van het voor gewone aandelen beschikbare
netto resultaat en het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen. Gedurende 2012
en 2011 zijn er geen uitstaande optierechten geweest, dientengevolge is het verwateringseffect nihil.
Bij de berekening van het dividendvoorstel op cumulatief preferente aandelen wordt, conform artikel 39 lid
1 van de statuten, als berekeningsbasis de nominale waarde plus het gestorte agio in aanmerking
genomen.
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22. Leningen en overige financieringen

Achtergestelde leningen

Aflossingen

Achtergestelde lening met vaste rente van 6,25%

tussen

tussen

Totaal

Totaal

< 1 jaar

1-2 jaar

2-5 jaar

2012

2011

-

-

-

-

60

-

-

-

-

60

Ultimo 2012 zijn alle achtergestelde leningen conform het contractuele schema geheel afgelost.
De toekomstige financiële leaseverplichtingen vervallen als volgt. Bij de berekening van de toekomstige
verplichtingen is rekening gehouden met de contractuele koopoptie van het onderliggende pand in België.
De huidige rente bedraagt 5,55% en is vast tot en met medio 2013.

Financiële leaseverplichtingen

Per 31 december 2012

Aflossingen
Rente
Leasetermijnen

Per 31 december 2011
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binnen

tussen

tussen

Totaal

1 jaar

1-2 jaar

2-5 jaar

2012

304

1

-

305

7

-

-

7

311

1

-

312

binnen
1 jaar

tussen
1-2 jaar

tussen
2-5 jaar

Totaal
2011

Aflossingen
Rente
Leasetermijnen

129

311

-

440

22

7

-

29

151

318

-

469

Alle leningsverplichtingen en financiële leaseverplichtingen die binnen 12 maanden vervallen zijn
opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. Voor meer informatie over het door Simac gelopen
rente-, valuta- en liquiditeitsrisico wordt verwezen naar noot 28.
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23. Personeelsbeloningen

Totaal van de personeelsbeloningen

2012

2011

Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

679

708

Beloningen bij jubilea

658

524

1.337

1.232

Opgenomen onder de kortlopende verplichtingen

98

97

Opgenomen onder de langlopende verplichtingen

1.239

1.135

1.337

1.232

Stand per 31 december

Het overgrote deel van de medewerkers van Simac neemt voor wat betreft de opbouw van hun pensioen,
deel aan een toegezegde-bijdrage regeling waarbij Simac vaste bijdragen afdraagt aan een
verzekeringsmaatschappij. Daarnaast is er een klein aantal medewerkers die, vanuit historische redenen,
nog deelnemen aan individuele toegezegd-pensioenregelingen. De verplichtingen uit hoofde van de
toegezegd pensioenregelingen zijn onderstaand nader toegelicht.
Verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

Nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten

2012

2011

Contante waarde van de verplichtingen

2.200

1.170

Reële waarde van de fondsbeleggingen

-1.239

-704

961

466

-282

242

679

708

Contante waarde van de netto verplichting
Niet opgenomen actuariële winsten en verliezen
Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
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In de winst- en verliesrekening opgenomen
last

2012

2011

62

64

-12

-11

70

65

Verwacht rendement op fondsbeleggingen

-48

-41

Amortisatie van niet opgenomen actuariële winsten en verliezen

-10

-8

62

69

2012

2011

1.170

1.153

Aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten en rente

132

129

Actuariële winsten en verliezen
Contante waarde van de gefinancierde verplichtingen per 31
december

898

-112

2.200

1.170

Mutaties in reële waarde van fondsbeleggingen

2012

2011

Reële waarde van de fondsbeleggingen

704

638

Betaalde bijdragen

103

100

48

41

384

-75

Reële waarde van de fondsbeleggingen

1.239

704

Mutaties in actuariële winsten en verliezen

2012

2011

Niet opgenomen actuariële winsten en verliezen per 1 januari

242

213

Amortisatie van niet opgenomen actuariële winsten en verliezen

-10

-8

Verwerkte actuariële winsten en verliezen

-514

37

Niet opgenomen actuariële winsten en verliezen per 31 december

-282

242

2012

2011

Aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Werknemersbijdrage
Rente over de verplichting

Toename verplichting toegezegd-pensioenregelingen
Bedragen in duizenden euro‟s

Mutaties in de contante waarde
van de gefinancieerde verplichtingen
Contante waarde van de gefinancierde verplichtingen per 1 januari

Verwacht rendement op fondsbeleggingen
Actuariële winsten en verliezen

Voornaamste actuariële veronderstellingen
(in gewogen gemiddelden)
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Disconteringsvoet pensioenverplichting

3,7%

6,0%

Disconteringsvoet jubilea

2,5%

6,0%

Verwacht rendement op fondsbeleggingen

3,7%

6,0%

Toekomstige loonsverhogingen

3,0%

3,0%

Toekomstige incidentele loonsverhogingen

3,0%

0,0%-3,0%

0,0-2,0%

0,0%-2,0%

2,0%

2,0%

Toekomstige pensioenstijgingen
Aanpassing voor kosten van levensonderhoud
Bedragen in duizenden euro‟s

Historische informatie

2012

2011

2010

2009

2008

Contante waarde van de verplichtingen

2.200

1.170

1.153

1.615

1.424

Reële waarde van de fondsbeleggingen

-1.239

-704

-638

-995

-803

961

466

515

620

621

-

-

-73

-33

-

384

-75

-159

-48

-

Tekort van de regeling
Ervaringsgegevens
Op verplichtingen van de regeling
Op fondsbeleggingen

Alle pensioenlasten zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen in de personeelskosten. De
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.
De bijdragen door werkgever en werknemer aan de fondsbeleggingen worden betaald aan de
verzekeringsmaatschappij. Voor 2013 wordt een werkgeversbijdrage verwacht van € 96.
De reële waarde van de fondsbeleggingen is gedefinieerd als de gedisconteerde gegarandeerde
toekomstige pensioenuitkeringen. De discontovoet is gelijk aan de marktrente met, indien van toepassing,
toekomstige winstdelingen. De marktrente en het verwachte rendement op fondsbeleggingen zijn gelijk
verondersteld. De discontovoet is gebaseerd op corporate obligaties van hoge kredietwaardigheid (AA),
rekening houdend met de looptijd van de verplichtingen.
Beloningen bij jubilea
Het merendeel van de werknemers van Simac in Nederland is bij het bereiken van een 12½, 25 en 40 jarig
dienstverband gerechtigd tot jubileumuitkeringen. De voorziening voor jubileumuitkeringen is gebaseerd
op een actuariële berekening. In 2012 werd € 117 betaald (2011: € 144) aan jubileumuitkeringen en voor
2013 wordt een betaling van € 98 voorzien.
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24. Voorzieningen

Overige
personeels-

Overige

beloningen voorzieningen

Stand per 1 januari

2012

2011

1.944

659

2.603

2.785

131

889

1.020

443

Gedurende het boekjaar aangewend

-

-1.092

-1.092

-204

Gedurende het boekjaar vrijgevallen

-

-

-

-421

2.075

456

2.531

2.603

Opgenomen onder de kortlopende verplichtingen

398

458

Opgenomen onder de langlopende verplichtingen

2.133

2.145

2.531

2.603

Gedurende het boekjaar getroffen

Stand per 31 december

Bedragen in duizenden euro‟s
Overige personeelsbeloningen heeft betrekking op de door Simac ontvangen en bewaarde
pensioengelden van voormalige werknemers. De verwachte toekomstige kasstromen van deze
voorziening zijn afhankelijk van verzoeken van de betrokken partijen.
De overige voorzieningen omvatten een voorziening voor kosten van afvloeiingen, huurobligo, verstrekte
garanties en mogelijke claims. Ultimo 2012 heeft Simac één van de door haar gehuurde panden voortijdig
verlaten. De geschatte netto kosten van leegstand tot aan het einde van de contractuele huurperiode zijn
voorzien en bedragen thans € 0,2 miljoen.
Het naar verwachting binnen 12 maanden af te wikkelen deel van de voorzieningen is opgenomen onder
de kortlopende verplichtingen.
25. Rekening-courant kredietinstellingen
Simac beschikte ultimo 2012 over een kredietovereenkomst met een beschikbare faciliteit in rekening
courant van maximaal € 10 miljoen.
Verstrekte zekerheden
Ten behoeve van de door de kredietinstellingen verstrekte faciliteiten zijn de navolgende zekerheden
gesteld voor de vennootschappen die gevestigd zijn in de Benelux.







Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling over en weer van alle vennootschappen in de Benelux.
Eerste pandrecht bedrijfsinventaris van de Nederlandse vennootschappen.
Eerste pandrecht voorraden van de Nederlandse vennootschappen.
Eerste pandrecht op vorderingen van de Nederlandse vennootschappen.
Eerste pandrecht op handelszaak van de Belgische vennootschappen.
Eerste krediethypotheek op onroerende zaken te België.

Voorwaarden
Het krediet is verstrekt onder een aantal voorwaarden waarvan de belangrijkste zijn:
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Het garantievermogen bedraagt ten minste 12,5% van het balanstotaal exclusief immateriële activa
en uitgestelde belastingvorderingen.
De net debt/ebitda ratio bedraagt maximaal 3,0.
Er zullen geen dividenduitkeringen gedaan worden die de nettowinst van het voorgaande boekjaar
overschrijden.

Ultimo 2012 voldeed Simac aan de door de bank gestelde ratio‟s.

Bancaire ratio’s

2012

2011

Garantievermogen

21,3%

20,5%

-0,6

-0,7

2012

2011

18.557

14.142

Belastingen, sociale verzekeringsbijdragen en pensioenpremies

4.275

3.509

Overige te betalen posten

9.017

9.944

31.849

27.595

Net debt/ebitda
Bedragen in duizenden euro‟s

26. Handelsschulden en overige te betalen posten

Handelsschulden

Het valuta- en liquiditeitsrisico van Simac uit hoofde van handelsschulden en overige te betalen posten is
vermeld in noot 28 van de toelichting.

27. Vooruitgefactureerde omzet

Vooruitgefactureerde servicecontracten
Gedeclareerde termijnen op installatiegoederen

2012

2011

8.284

7.745

11.516

8.119

19.800

15.864

28. Financiële instrumenten
Simac is uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten blootgesteld aan de volgende risico‟s:
1.
2.
3.

Kredietrisico.
Liquiditeitsrisico.
Marktrisico.

Valutarisico.
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Renterisico.
Marktprijsrisico (reële waarde).

Hieronder wordt een kwantitatieve toelichting gegeven over elk van de hierboven genoemde risico‟s. Het
beleid betreffende financieel risicobeheer en een kwalitatieve toelichting is opgenomen in het jaarverslag
vanaf pagina 36.
Bedragen in duizenden euro‟s

Kredietrisico
Blootstelling aan kredietrisico
De boekwaarde van de financiële activa vertegenwoordigt het maximale kredietrisico. Het maximale
kredietrisico op verslagdatum was als volgt:

Boekwaarde
Financiële activa

2012

2011

700

484

1.323

772

Handels- en overige vorderingen

44.227

36.400

Geldmiddelen en kasequivalenten

4.534

7.542

50.784

45.198

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Overige financiële activa

Het maximale kredietrisico op handelsvorderingen op basis van de operationele segmenten bedroeg op de
verslagdatum:

Boekwaarde handelsvorderingen

2012

2011

26.151

21.136

ICT-applicaties

4.461

5.452

IE&A

3.012

2.514

ICT-infrastructuren

Holding en eliminaties

-33

-305

33.591

28.797

Bijzondere waardeverminderingsverliezen
De ouderdomsopbouw van de handelsvorderingen op de verslagdatum was als volgt:

Ouderdomsopbouw
handelsvorderingen

Vorderingen tot 90 dagen
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Waarde-

Waarde-

Bruto

vermindering

Bruto vermindering

2012

2012

2011

2011

32.095

12

28.492

20

Vorderingen 91 tot 365 dagen

2.083

605

940

559

160

130

195

167

34.338

747

29.627

746

Vorderingen meer dan een jaar

Bedragen in duizenden euro‟s

Mutaties in de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen voor handelsvorderingen gedurende het
verslagjaar waren als volgt:

Mutaties in de voorziening handelsvorderingen

2012

2011

Stand per 1 januari

746

722

Opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen

253

118

Terugname van bijzondere waardeverminderingsverliezen

-31

-30

-221

-64

747

746

Onttrokken aan de voorziening
Stand per 31 december

Mutaties in de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen voor overige financiële activa
gedurende het verslagjaar waren als volgt:

Mutaties in de voorziening overige financiële activa

2012

2011

Stand per 1 januari

2.071

2.071

525

-

-

-

2.596

2.071

Opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen
Onttrokken aan de voorziening
Stand per 31 december
Bedragen in duizenden euro‟s

Liquiditeitsrisico
Hieronder volgen de contractuele looptijden van de financiële verplichtingen, inclusief de geschatte
rentebetalingen en exclusief het effect van verrekeningsovereenkomsten.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
ultimo 2012

Financiële leaseverplichtingen
Handelsschulden en overige te betalen posten

F 71

Boek-

Kas-

<1

1-2

2-5

waarde

stromen

jaar

jaar

jaar

305

-312

-311

-1

-

32.398

-32.398

-32.398

-

-

32.703

-32.710

-32.709

-1

-

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
ultimo 2011

Boek-

Kas-

<1

1-2

2-5

waarde

stromen

jaar

jaar

jaar

60

-61

-61

-

-

440

-469

-151

-318

-

28.875

-28.875

-28.875

-

-

29.375

-29.405

-29.087

-318

-

Achtergestelde leningen
Financiële leaseverplichtingen
Handelsschulden en overige te betalen posten

Valutarisico
Blootstelling aan valutarisico
De blootstelling van Simac aan valutarisico, op basis van nominale bedragen, was als volgt:

Valutarisico

Ultimo 2012

Ultimo 2011

USD

CHF

JPY

USD

CHF

JPY

kasequivalenten

2.127

301

854

1.013

-180

57.605

Handelsvorderingen

1.335

-

-

2.204

-

-

-3.541

-607

-965

-2.415

-351

-1.552

948

-

-

1.104

-

-

-694

-78

-386

-2.841

-114

-50.662

175

-384

-497

-935

-645

5.391

-

-

-

-

-

-

175

-384

-497

-935

-645

5.391

Geldmiddelen en

Handelsschulden
Verkooporders
Inkooporders
Bruto valutapositie

Valutatermijncontracten
Netto valutapositie
Bedragen in duizenden euro‟s

Gevoeligheidsanalyse
Het afdekken van valutaposities vindt plaats op de contante valutamarkt. Een toename met 10% van de
euro ten opzichte van de volgende valuta‟s per jaareinde zou het resultaat met de hieronder vermelde
bedragen hebben verhoogd. Aangenomen wordt dat alle andere variabelen, in het bijzonder de
rentetarieven, constant blijven. De analyse is op basis van dezelfde aannames uitgevoerd voor 2011.

Gevoeligheidsanalyse

2012

2011

USD

-13

72

CHF

32

53

JPY

-

-5

Renterisico

F 72

Profiel
Op de verslagdatum zag het renteprofiel van de rentedragende financiële instrumenten van Simac er als
volgt uit:

Boekwaarde

2012

2011

660

275

-305

-500

355

-225

5.197

8.039

-

308

5.197

8.347

Instrumenten met een vaste rente
Financiële activa
Financiële verplichtingen

Instrumenten met een variabele rente
Financiële activa
Financiële verplichtingen

Gevoeligheidsanalyse voor instrumenten met een vaste rente
Financiële activa en verplichtingen met een vaste rente worden door Simac niet tegen reële waarde
opgenomen met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.
Gevoeligheidsanalyse voor instrumenten met een variabele rente
Door een wijziging van 100 basispunten in de rente per verslagdatum zou het resultaat met de hieronder
vermelde bedragen zijn af- of toegenomen. Aangenomen wordt dat alle andere variabelen, in het bijzonder
valutakoersen, constant blijven. De analyse is op basis van dezelfde aannames uitgevoerd voor 2011.

100 bp

100 bp

toename

afname

Ultimo 2012

52

-52

Ultimo 2011

87

-87

Instrumenten met een variabele rente
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Reële waardes
Het onderstaande overzicht bevat reële waardes en boekwaarden van de financiële instrumenten.

Reële

Reële

Boekwaarde

waarde

Boekwaarde

waarde

2012

2012

2011

2011

1.179

1.179

778

778

700

700

(activum = +/+, verplichting = -/-)
Investeringen in geassocieerde
deelnemingen
Voor verkoop beschikbare financiële activa
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484

484
Overige financiële activa

1.323

1.323

772

772

Handels- en overige vorderingen

44.227

44.227

36.400

36.400

Geldmiddelen en kasequivalenten

4.534

4.534

7.542

7.542

-

-

-60

-60

-305

-305

-440

-440

-31.849

-31.849

-27.595

-27.595

Achtergestelde leningen
Leningen en financieringen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Acute winstbelastingen
Vooruitgefactureerde omzet

-549

-549

-1.280

-1.280

-19.800

-19.800

-15.864

-15.864

-540

-540

737

737

Schatting van de reële waarde
Onderstaand worden de belangrijkste methoden en veronderstellingen vermeld die worden gebruikt bij het
schatten van de reële waarde van financiële instrumenten die in het overzicht zijn opgenomen.
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Voor de berekening van de reële waarde wordt uitgegaan van de verdisconteerde waarde van de
toekomstige kasstromen. Voor het schatten van de toekomstige kasstromen wordt gebruik gemaakt van
de beschikbare financiële informatie over het desbetreffende actief.
Kortlopende financiële activa en passiva
Voor vorderingen en schulden die binnen een jaar vervallen wordt de nominale waarde geacht een
afspiegeling te zijn van de reële waarde. Alle overige vorderingen en schulden worden contant gemaakt
om de reële waarde te bepalen.
Overige financiële activa en achtergestelde en overige leningen
De reële waarde is de som van de contante waarde van de toekomstige kasstromen uit hoofde van
aflossingen en rentebetalingen. De disconteringsvoet bestaat uit Euribor verhoogd met een adequate
risico-opslag. De gebruikte discontovoeten zijn als volgt.

2012

2011

Overige financiële activa

1,75%-6,50%

1,75%-6,50%

Achtergestelde leningen

0,0%

9,0%

Overige leningen

5,6%

5,6%
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29. Operationele leaseovereenkomsten
De verschuldigde bedragen uit hoofde van niet-opzegbare operationele leaseovereenkomsten vervallen
als volgt.

Per 31 december

2012

2011

Minder dan 1 jaar

6.155

5.849

Tussen 1 en 2 jaar

5.125

4.456

Tussen 2 en 3 jaar

3.777

3.197
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Tussen 3 en 4 jaar

2.332

2.965

Tussen 4 en 5 jaar

1.429

1.232

Meer dan 5 jaar

1.232

2.464

20.050

20.163

In het boekjaar werd uit hoofde van operationele leasing een last van € 6,6 miljoen in de winst- en
verliesrekening opgenomen (2011: € 5,7 miljoen).
De operationele leaseovereenkomsten voor auto‟s worden met ingang van 2012 afgesloten voor een
periode van 60 maanden.
Simac heeft door haar gehuurde panden gedeeltelijk onderverhuurd. De huuropbrengsten worden
verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten (zie noot 6). In 2013 verwacht Simac € 0,2 miljoen aan
onderverhuuropbrengsten.
30. Voorwaardelijke en investeringsverplichtingen
Verstrekte garanties
Ultimo december 2012 heeft Simac ten behoeve van derden bankgaranties verstrekt c.q. toegezegd tot
een bedrag van € 0,8 miljoen (2011: € 0,3 miljoen).
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Simac Techniek NV vormt, met uitzondering van Simac Phobos bv, samen met haar 100% Nederlandse
deelnemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en voor de omzetbelasting. Op grond
daarvan zijn de in de fiscale eenheid opgenomen entiteiten hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit
resulterende belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.
Investeringsverplichtingen
Bij de verkrijging van het aandelenbelang in Aquestora bv heeft Simac zich verplicht tot een bijdrage in de
opstart van € 300 over een periode van 2 jaar. Ultimo 2012 bedraagt de restantverplichting € 150.
Bij de verkrijging van het aandelenbelang TLB Financiering bv ten tijde van de oprichting van deze
vennootschap heeft Simac zich verplicht tot een investering van € 145 waarvan ultimo 2012 nog € 58
resteert. Tevens staat Simac garant voor betalingsverplichtingen van TLB Financiering bv voor en bedrag
van € 200.
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31. Verbonden partijen
Controlerend aandeelhouder
Simal Beheer bv is controlerend aandeelhouder van Simac Techniek NV. Haar aandelenbelang is als volgt
toe te lichten:

31-dec-12

31-dec-11

Aantal

Stem-

Aantal

Stem-

aandelen

rechten

aandelen

rechten

40

20.000.000

40

20.000.000

Preferente aandelen

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Gewone aandelen

8.748.166

8.748.166

8.748.166

Aandelenbezit van Simal Beheer bv

Cumulatief preferente aandelen

Totaal aantal stemrechten verbonden aan

8.748.166

33.748.166

33.748.166

39.531.394

39.531.394

85,4%

85,4%

het aantal uitstaande aandelen
Percentage stemrechten in het bezit van
Simal Beheer bv
Gewone aandelen in het bezit van
Simal Beheer bv
Free float van gewone aandelen

8.748.166

60,2%

8.748.166

60,2%

5.783.228

39,8%

5.783.228

39,8%

14.531.394

100,0%

14.531.394

100,0%

Voor een nadere toelichting op de aan deze aandelen verbonden rechten wordt verwezen naar noot 20
van de toelichting.
Simal Beheer bv is medeparticipant in de volgende kapitaalbelangen:



Sensite Solutions bv (25%)
Simac Technik CR a.s. (15%)

De panden gelegen aan De Run 1101 te Veldhoven en de Ampèrestraat 36 te Ede worden door de
vennootschap gehuurd van Simal Beheer bv. De huurpenningen in 2012 bedroegen € 1,1 miljoen (2011: €
1,0 miljoen). Beide huurcontracten hebben een looptijd tot 1 januari 2018. Met betrekking tot het pand in
Ede dat met ingang van
1 januari 2009 wordt gehuurd, is tussen Simal en Simac een huurkorting overeengekomen, die verband
houdt met de transactie ultimo 2008, waarbij Simal het pand in bezit kreeg.
Vanwege een ingrijpende verbouwing van het pand Veldhoven heeft Simac een deel van de
verbouwingskosten gefinancierd. Hiertoe is een vijfjarige 4% rentedragende lening verstrekt zonder
zekerheden, met dien verstande dat Simac het recht heeft rente- en aflossingsverplichtingen van de lening
te verrekenen met de verschuldigde huurtermijnen. Als onderdeel van gemaakte afspraken zal een nieuw
huurcontract gesloten worden met een looptijd van 1 januari 2013 t/m 31 december 2022.
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In 2012 heeft Simac een omzet van € - (2011: € 97) verantwoord uit hoofde van handelstransacties met
deelnemingen van Simal Beheer bv. Deze transacties vonden plaats onder normale condities. De
bestuurder van Simal Beheer bv heeft in 2012 een vergoeding wegens voor Simac verrichte
werkzaamheden van € 30 (2011: € 30) in rekening gebracht.
Alle transacties en overeenkomsten met Simal Beheer bv worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan
de raad van commissarissen van Simac Techniek NV.
Transacties met managers op sleutelposities
Als managers op sleutelposities zijn aangemerkt de (statutaire) bestuurders en commissarissen van Simac
Techniek NV.
Bezoldiging bestuurders en commissarissen
Het beleid van Simac Techniek NV inzake de bezoldiging van de bestuurders is gericht op het aantrekken
en behouden van mensen van hoge kwaliteit en hen te motiveren tot prestaties, in overeenstemming met
de strategische en financiële doelstellingen van Simac. De bezoldiging van de bestuursleden wordt
bepaald door de raad van commissarissen. Het beloningspakket bestaat uit een basissalaris en
prestatieafhankelijke tantièmes. De bonussen zijn vastgesteld door de raad van commissarissen.
Commissarissen ontvangen uitsluitend een vaste beloning. De bezoldiging over 2011 van de heer
Stellingsma in zijn functie als commissaris is inclusief een vergoeding wegens gedurende 2011 verrichte
adviesdiensten. Op 30 april van dat jaar trad de heer Stellingsma af als commissaris waarna hij op 1 mei
toetrad tot de directie. Zijn benoeming heeft thans niet statutair plaatsgevonden Alle bezoldigingen zijn op
kasbasis opgenomen.

Overige
Bezoldiging Bestuurders

Pensioen-

emolu-

Salaris

Bonus

bijdrage

menten

2012

De heer E. van Schagen

243

77

24

3

347

De heer M.F.J.A. van Kasteren

170

63

17

4

254

De heer J. Stellingsma

171

29

0

0

200

584

169

41

7

801

Overige
Bezoldiging Bestuurders

Pensioen-

emolu-

Salaris

Bonus

bijdrage

menten

2011

De heer E. van Schagen

240

71

24

3

338

De heer M.F.J.A. van Kasteren

166

59

37

3

265

80

0

0

0

80

486

130

61

6

683

De heer J.Stellingsma (vanaf 1 mei)

Over de bezoldiging van de bestuurders is in 2013 naar verwachting een crisisheffing van € 45
verschuldigd.
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Bezoldiging Commissarissen

2012

2011

De heer N.I.M. Hermans

17

15

De heer A.J.L. Slippens

18

15

0

23

17

15

52

68

De heer J. Stellingsma (tot 30 april 2011)
De heer J.C. Vercammen

Over de bezoldiging van de commissarissen is geen crisisheffing verschuldigd.
Aandelen en optierechten van bestuurders en commissarissen
Behoudens onderstaand vermelde aandelen zijn bestuurders en commissarissen niet in het bezit van
aandelen of optierechten op aandelen.

Aandelen Bestuurders en
Commissarissen
Gewone aandelen Simac Techniek NV

De heer E. van Schagen
De heer M.F.J.A. van Kasteren
Totaal

Stand

Stand

aandelen

aandelen

31-dec-11

Aangekocht

Verkocht

Toegekend

31-dec-12

356.164

-

-

-

356.164

3.210

-

-

-

3.210

359.374

-

-

-

359.374
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Transacties met geassocieerde deelnemingen
De openstaande vorderingen en schulden en omzet van transacties met geassocieerde deelnemingen zijn
als volgt toe te lichten:

Aquestora

2012

2011

284

-

-

-

113

-

MiddenBrabantNet

2012

2011

Handelsvorderingen

335

-

25

-

Handelsvorderingen
Handelsschulden
Omzet

Handelsschulden
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Omzet

3

-

Simac Technik CR

2012

2011

Handelsvorderingen

8

8

Handelsschulden

-

1

202

126

Omzet

Met TLB Financiering vonden in 2012 geen transacties plaats.
32. Kapitaalbelangen
Per balansdatum houdt Simac de volgende kapitaalbelangen:

Plaats

Land

Belang
2012

2011

Simac 3Services NV

Kortenberg

België

100%

100%

Simac Holding Belgium NV

Kortenberg

België

100%

100%

Simac NV

Kortenberg

België

100%

100%

Simac PSF SA

Leudelange

Luxemburg

100%

100%

Simac Professional SA

Leudelange

Luxemburg

100%

0%

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Ede

Nederland

100%

100%

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Ede

Nederland

100%

100%

Kapitaalbelangen >50%

Simac 3Services bv
Simac Business Applications bv
Simac Business Solutions bv
Simac Document Solutions bv
Simac Electronics bv

Drunen

Nederland

100%

100%

Simac ICT Nederland bv

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Simac International Services bv

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Heerlen

Nederland

100%

100%

Simac Masic & TSS bv
Simac Onderwijs bv

Ede

Nederland

100%

100%

Simac Participaties bv

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Simac Phobos bv

Den Bosch

Nederland

100%

100%

Simac QuadCore bv

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Simac Triangle bv

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Volamatic bv

Veldhoven

Nederland

100%

100%

Eindhoven

Nederland

50%

50%

MiddenBrabantNet bv

Tilburg

Nederland

50%

0%

Simac Technik CR a.s.

Praag

Tsjechië

45%

45%

Kapitaalbelangen 20%-50%
Aquestora bv
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TLB Financiering bv

Veldhoven

Nederland

50%

0%

Helmond

Nederland

18%

18%

BRE bv

Eindhoven

Nederland

3%

3%

Genexis bv

Eindhoven

Nederland

14%

14%

Sensite Solutions bv

Eindhoven

Nederland

19%

19%

Kapitaalbelangen <20%
APTS bv

Alle kapitaalbelangen >50% zijn opgenomen in de consolidatie en de kapitaalbelangen 20%-50% zijn
verantwoord als geassocieerde deelneming (zie noot 14). De kapitaalbelangen van <20% zijn aangemerkt
als beschikbaar voor verkoop (zie noot 15).
33. Schattingen en oordeelsvormingen door de leiding
De directie heeft met de auditcommissie gesproken over de ontwikkeling, selectie van en
informatieverschaffing over de kritische grondslagen voor financiële verslaggeving en schattingen, alsook
de toepassing van deze grondslagen en schattingen.
Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden
Noot 13 bevat nadere informatie over de veronderstellingen en risicofactoren met betrekking tot de
waardering van goodwill. Noot 17 bevat nadere informatie met betrekking tot de waardering van
uitgestelde belastingen
De waarderingen van goodwill en uitgestelde belastingvorderingen zijn afhankelijk van inschattingen van
toekomstige resultaten door de directie. Omdat de ontwikkeling van toekomstige resultaten en de factoren
die deze beïnvloeden, frequent door de directie geëvalueerd worden, kunnen wijzigingen in ontwikkelingen
en factoren die de uitkomst beïnvloeden, materiële consequenties hebben voor de waardering van
goodwill en uitgestelde belastingvorderingen.
Kritische taxaties bij toepassing van grondslagen voor de financiële verslaggeving
Onderstaand zijn kritische taxaties vermeld bij toepassing van grondslagen voor de financiële
verslaggeving.
Financiële activa beschikbaar voor verkoop
Op grond van IAS 39 dienen alle financiële activa beschikbaar voor verkoop na eerste opname
gewaardeerd te worden op reële waarde. Omdat voor geen van de voor verkoop beschikbare financiële
activa genoteerde biedprijzen beschikbaar zijn, benadert Simac de reële waarden op zo goed mogelijke
wijze. Voor de berekening van de reële waarde wordt uitgegaan van de verdisconteerde waarde van de
toekomstige kasstromen. Voor het schatten van de toekomstige kasstromen wordt gebruik gemaakt van
de beschikbare financiële informatie over het desbetreffende actief. De mate van schattingsonzekerheid is
relatief hoog vanwege het feit dat het kapitaalbelangen betreft waar Simac geen invloed van betekenis kan
uitoefenen (deelnemingen van < 20%).
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS VOOR WINSTBESTEMMING
voor het boekjaar eindigend 31 december

ACTIVA

Toelichting

2012

2011

Immateriële vaste activa

2

914

1.568

Materiële vaste activa

3

611

324

Financiële vaste activa

4

27.971

23.515

29.496

25.407

5.091

5.043

Liquide middelen

2.253

370

Vlottende activa

7.344

5.413

36.840

30.820

2012

2011

3.953

3.953

68.660

68.660

897

686

-52.338

-54.947

3.053

4.693

Vaste activa

Vorderingen

5

Totale activa

PASSIVA

Toelichting

Aandelenkapitaal
Agio
Wettelijke reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Eigen vermogen

6

24.225

23.045

Voorzieningen

7

3.774

3.802

Kortlopende schulden

8

8.841

3.973

36.840

30.820

Toelichting

2012

2011

4

6.358

5.549

-3.305

-856

3.053

4.693

Totale passiva

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING
voor het boekjaar eindigend 31 december

Resultaat deelnemingen na belastingen
Resultaat houdstermaatschappij na belastingen
Resultaat na belastingen
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING
Overzicht van aanvullende toelichtingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Belangrijke waarderingsgrondslagen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Verbonden partijen
Controlekosten van de jaarrekening

1.

Belangrijke waarderingsgrondslagen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2012 van Simac Techniek N.V. Ten
aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Simac Techniek NV is gebruik gemaakt van de
vrijstelling ingevolge artikel 2:402 Boek 2 BW. Met inachtneming van artikel 379 lid 5 van BW 2 Titel 9 is
een lijst met deelnemingen opgesteld en ter inzage gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister te
Eindhoven.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Simac Techniek NV maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva
en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel
2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling (hierna “waarderingsgrondslagen”) van de enkelvoudige jaarrekening van Simac
Techniek NV gelijk zijn aan die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Hierbij
worden deelnemingen, waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, op basis van de netto
vermogenswaarde gewaardeerd. Deze geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening is opgesteld volgens de
door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde
standaarden (hierna “EU-IFRS”). Verwezen wordt naar noot 3 van de toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening voor een beschrijving van deze grondslagen.
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Simac
Techniek NV in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van
activa en passiva tussen Simac Techniek NV en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling
heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd
Bedragen in duizenden euro‟s

2. Immateriële vaste activa
Goodwill

2012

2011

Aanschafwaarde

36.416

35.762

Cumulatieve amortisatie en bijz. waardevermindering

34.848

34.848

1.568

914

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

654

Mutaties aanschafwaarde

-

654

Boekwaarde 1 januari
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Bijzondere waardevermindering

654

-

Mutaties in amortisatie

654

-

Aanschafwaarde

36.416

36.416

Cumulatieve amortisatie en bijz. waardevermindering

35.502

34.848

914

1.568

Boekwaarde 31 december

Voor een nadere toelichting op de in het boekjaar 2012 verantwoorde bijzondere waardevermindering
wordt verwezen naar noot 13 van de geconsolideerde jaarrekening.
Bedragen in duizenden euro‟s

Bedrijfsge-

Andere
vaste

bouwen en

bedrijfs-

Totaal

terreinen

middelen

2011

419

15

434

Cumulatieve afschrijving

56

10

6

Boekwaarde 1 januari

363

5

368

Desinvesteringen

-

-6

-6

Mutaties aanschafwaarde

-

-6

-6

42

2

44

-

-6

-6

42

-4

38

419

9

428

98

6

104

321

3

324

3. Materiële vaste activa

Aanschafwaarde

Afschrijving
Desinvesteringen
Mutaties in afschrijvingen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde 31 december

Andere
vaste

Bedrijfsgebouwen
en

bedrijfs-

Totaal

terreinen

middelen

2012

419

9

428

Cumulatieve afschrijving

98

6

104

Boekwaarde 1 januari

321

3

324

Verwervingen

156

235

391

Mutaties aanschafwaarde

156

235

391

Aanschafwaarde
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Afschrijving

42

62

104

Mutaties in afschrijvingen

42

62

104

Aanschafwaarde

575

244

819

Cumulatieve afschrijving

140

68

208

Boekwaarde 31 december

435

176

611

Bedragen in duizenden euro‟s

4. Financiële vaste activa

2012

2011

22.610

19.529

Andere deelnemingen

1.853

1.241

Overige vorderingen

3.508

2.745

27.971

23.515

Totaal

Totaal

2012

2011

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen
in groepsmaatsch.

Stand 1 januari
Acquisities
Verstrekkingen
Resultaat deelnemingen
Reële waardemutaties

Andere
deel-

Overige

nemingen vorderingen

19.529

1.241

2.745

23.515

21.618.

-

250

-

250

922

-

-

928

928

-

6.260

98

-

6.358

5.549

-

211

-

211

194

-

-

-443

-443

-

-2.668

-55

-

-2.723

-2.276

-

-

-

-

-4

-

-

278

278

-1.235

-511

108

-

-403

-1.253

22.610

1.853

3.508

27.971

23.515

Bijzondere
waardeverminderingen
Ontvangen dividenden
Omrekeningsverschillen
Mutaties uitgestelde
belastingen
Overige mutaties
Stand 31 december

Alle groepsleningen aan meerderheidsdeelnemingen zijn opgenomen onder kortlopende vorderingen.
Indien en voor zover de deelnemingen een negatief eigen vermogen hebben wordt een voorziening op
voornoemde leningen getroffen.
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Indien Simac Techniek NV aansprakelijk is voor de schulden van een deelneming of het voornemen heeft
verliezen aan te zuiveren wordt, voor zover het negatieve eigen vermogen van de deelneming de door
Simac Techniek NV verstrekte lening te boven gaat, een voorziening aan de passiefzijde opgenomen (zie
toelichting 7). Een lijst met kapitaalbelangen is opgenomen onder noot 32 van de geconsolideerde
jaarrekening.
Overige vorderingen bestaan ultimo 2012 voor € 3.023 uit uitgestelde belastingvorderingen en voor € 485
uit rentedragende vorderingen. Dit betreft voor € 444 een vordering op aandeelhouders.
Bedragen in duizenden euro‟s

5. Vorderingen
Handelsdebiteuren
Groepsmaatschappijen
Aandeelhouders

2012

2011

132

95

4.685

4.834

110

Belastingen en premies sociale verzekering

88

103

Overige vorderingen en overlopende activa

76

11

5.091

5.043

Vorderingen hebben naar verwachting een looptijd van korter dan een jaar.

6. Eigen vermogen

Aandelen

Wettelijke

kapitaal

Agio

3.953

68.660

493

Resultaat boekjaar

-

-

Betaalde dividenden

-

Overige Onverdeeld

reserves reserves

resultaat

Totaal

-57.633

4.478

19.951

-

-

4.693

4.693

-

-

-

-1.793

-1.793

-

-

-

2.685

-2.685

-

Reële waardemutaties

-

-

198

-

-

198

Omrekeningverschillen

-

-

-4

-

-

-4

3.953

68.660

687

-54.948

4.693

23.045

3.953

68.660

687

-54.948

4.693

23.045

-

-

-

-

3.053

3.053

Vermogensoverzicht 2011
Stand op 1 januari 2011

Resultaatbestemming voorgaand
boekjaar

Stand op 31 december 2011

Vermogensoverzicht 2012
Stand op 1 januari 2012
Resultaat boekjaar
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Betaalde dividenden

-

-

-

-

-2.083

-2.083

-

-

-

2.610

-2.610

-

Reële waardemutaties

-

-

216

-

-

216

Omrekeningverschillen

-

-

-9

-

-

-9

3.953

68.660

894

-52.338

3.053

24.222

Resultaatbestemming voorgaand
boekjaar

Stand op 31 december 2012

Bedragen in duizenden euro‟s
De wettelijke reserves ultimo 2012 hebben betrekking op de valutaverschillen die ontstaan door de
omrekening van de jaarrekening van de netto investeringen in buitenlandse activiteiten en de
herwaarderingen als gevolg van wijzigingen in de reële waarde van deelnemingen en zijn als volgt toe te
lichten.

2012

2011

Reserve omrekeningsverschillen

211

220

Reële waarde reserve

683

467

894

687

Voorts wordt verwezen naar noot 20 van de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.

7. Voorzieningen

DeelPensioenen

nemingen

Overige

2012

2011

Stand 1 januari

708

434

2.660

3.802

5.536

Gedurende het boekjaar getroffen

-

-

315

315

289

Gedurende het boekjaar aangewend

-

-

-192

-192

-144

Gedurende het boekjaar vrijgevallen

-

-

-

-

-396

-29

-

-

-29

-20

-

-122

-

-122

-1.463

679

312

2.783

3.774

3.802

Mutatie pensioenverplichting
Mutatie voorziening deelnemingen
Stand 31 december

Voorts wordt verwezen naar noten 23 (pensioenen) 24 (overige voorzieningen) van de toelichting van de
geconsolideerde jaarrekening.
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Bedragen in duizenden euro‟s

8.

Kortlopende schulden

2012

2011

258

232

7.410

1.303

Aandeelhouders

-

60

Pensioenpremies
Belastingen
en
verzekering

1

96

Handelscrediteuren
Groepsmaatschappijen

premies

sociale

Overige schulden en overlopende passiva

120

64

1.052

2.218

8.841

3.973

Kortlopende schulden hebben naar verwachting een looptijd korter dan een jaar.
9.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Simac Techniek NV heeft een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit
rechtshandelingen voortvloeiende verplichtingen van Simac ICT Nederland bv. In enkele gevallen heeft de
vennootschap zich uit hoofde van inkoopverplichtingen van werkmaatschappijen garant gesteld jegens de
leverancier.
Voorts wordt verwezen naar noot 25 en noot 30 van de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.
Hierin wordt de aansprakelijkheid van Simac Techniek NV toegelicht voor de verplichtingen uit hoofde van
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de rekeningcourant faciliteit bij een kredietinstelling.
10. Verbonden partijen
Verwezen wordt naar noot 31 van de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.
11. Controlekosten van de jaarrekening
Voor de controle door KPMG Accountants N.V. van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen
zoals opgenomen in dit verslag bedragen de aan het boekjaar 2012 toe te rekenen kosten € 159 (2011: €
163). In 2012 bedroegen de kosten van overige controleopdrachten € - (2011: € 27).
Veldhoven, 28 februari 2013
Raad van commissarissen:
A.J.L. Slippens
N.I.M. Hermans
J.C. Vercammen

Directie:
E. van Schagen
M.F.J.A. van Kasteren
J. Stellingsma
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Simac Techniek N.V.
VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 42 tot en met 115 opgenomen jaarrekening 2012 van Simac
Techniek N.V. te Veldhoven gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de
enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per
31 december 2012, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht
over 2012 en de toelichting waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor
financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de
enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2012 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico‟s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Simac Techniek N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat en
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de kasstromen over 2012 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals
aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.
Oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van Simac Techniek N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Eindhoven, 28 februari 2013
KPMG Accountants N.V.

A.A. van Eimeren RA
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STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE WINSTBESTEMMING
Inzake de winstbestemmingen is in de statuten het navolgende bepaald:
Artikel 39, lid 1, 2, 3 en 4

Uit de winst, welke blijkt uit de door de raad van commissarissen vastgestelde en door de algemene
vergadering van aandeelhouders goedgekeurde jaarrekening, wordt allereerst op de cumulatief
preferente aandelen bij voorrang uitgekeerd een percentage vast te stellen door de algemene
vergadering van aandeelhouders van meer dan of gelijk aan nihil van het daadwerkelijk op die
aandelen gestorte bedrag (dus inclusief het daarop gestorte agio) per de aanvang van het boekjaar
waarover de uitkering geschiedt dan wel per de dag waarop de cumulatief preferente aandelen zijn
genomen.

Uit de winst die resteert na toepassing van het hiervoor bepaalde wordt op de preferente aandelen
(waaronder niet begrepen de cumulatief preferente aandelen) uitgekeerd een percentage vast te
stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders van meer dan of gelijk aan nihil van het op
die aandelen gestorte bedrag per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt dan
wel – indien het nemen van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden
– per de dag waarop de preferente aandelen zijn genomen.

Van de daarna resterende winst kan geen uitkering meer worden gedaan op de preferente aandelen
(waaronder begrepen de cumulatief preferente aandelen)

Over het gedeelte van de winst dat overblijft na toepassing van artikel 37 lid 4 en na toepassing van
lid 1 van dit artikel wordt beschikt door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om genoemd gedeelte van de winst
geheel of gedeeltelijk niet uit te keren.

Winstuitkeringen vinden alleen plaats voorzover het eigen vermogen van de vennootschap hoger is
dan het geplaatste deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
BIJZONDERE STATUTAIRE RECHTEN
Preferente aandelen
Er zijn 5.000.000 preferente aandelen, elk groot nominaal € 0,10, geplaatst en volgestort.
Cumulatief preferente aandelen
Er zijn 40 cumulatief preferente aandelen, elk nominaal groot € 50.000, geplaatst en volgestort.
Prioriteitsaandelen
De houders van de 500 prioriteitsaandelen zijn: 250 stuks in de nalatenschap van de heer M.J. van
Schagen en 250 stuks door de heer E. van Schagen, bestuurder van Simac Techniek NV.
Voor de volgende zaken is de voorafgaande toestemming van de prioriteitsaandeelhouders benodigd:

Uitgifte van aandelen.

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

Overdracht van preferente aandelen.

Uitkeringen ten laste van overige en agioreserves.

Uitkeringen in de vorm van aandelen.

Interim-uitkeringen op aandelen.

Statutenwijzigingen.

Ontbinding van de vennootschap.
Tevens bepalen zij, in overleg met de raad van commissarissen, het aantal leden van de directie en
kunnen zij een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.
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De directie van Simac Techniek NV en Simal Beheer bv verklaren hierbij, dat naar hun gezamenlijk
oordeel Simal Beheer bv onafhankelijk is van Simac Techniek NV als bedoeld in bijlage X van het
Fondsenreglement van de NYSE Euronext te Amsterdam.
VOORSTEL WINSTBESTEMMING
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders
stelt het bestuur voor de volgende dividenden uit te keren ten laste van het onverdeeld resultaat over het
boekjaar 2012.
Bedragen in euro‟s:




6,0% dividend op preferente aandelen
6,0% dividend op cumulatief preferente aandelen
€ 0,05 per gewoon aandeel

€
€
€

30.000
600.000
726.565

De berekening van het dividendvoorstel op gewone aandelen is gebaseerd op het aantal uitstaande
aandelen per 31 december 2012. Tevens wordt voorgesteld het na uitkering van dividend resterende
bedrag toe te voegen aan de overige reserves. Bij het dividendvoorstel heeft de directie het door Simac
geformuleerde dividendbeleid in acht genomen. Het dividendbeleid is nader toegelicht op pagina 38 van
dit verslag als onderdeel van het kapitaalbeheer.
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SIMAC TECHNIEK N.V.

STANDPUNTBEPALING
6 november 2013

Met betrekking tot het aanbevolen openbaar bod in contanten door Simal Beheer B.V. op alle geplaatste en uitstaande
aandelen gewone aandelen (elk met nominale waarde van EUR 0,10) in het kapitaal van Simac Techniek N.V. niet
reeds gehouden door Simal Beheer B.V.

Overeenkomstig artikel 18 lid 2 en bijlage G van het Besluit Openbare Biedingen Wft.

Ten behoeve van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Simac Techniek N.V. die wordt
gehouden op 16 december 2013 om 15:00 uur ten kantore van Simac te De Run 1101, 5503 LB Veldhoven,
Nederland.
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Belangrijke informatie

Deze Standpuntbepaling wordt afgegeven door de directie (met uitzondering van dhr. E. van Schagen) (de "Directie")
en de raad van commissarissen ("Raad van Commissarissen") van Simac Techniek N.V. ("Simac") met als enig doel
het verstrekken van informatie aan de aandeelhouders van Simac (de "Aandeelhouders") over het aanbevolen
openbaar bod in contanten door Simal Beheer B.V. (de "Bieder") op alle geplaatste en uitstaande aandelen gewone
aandelen (elk met nominale waarde van EUR 0,10) in het kapitaal van Simac niet reeds gehouden door de Bieder (het
"Bod"). Deze Standpuntbepaling is opgesteld overeenkomstig artikel 18 lid 2 en Bijlage G van het Besluit Openbare
Biedingen Wft. Deze Standpuntbepaling maakt geen onderdeel uit van het biedingsbericht d.d. 6 november 2013 (het
"Biedingsbericht") en is niet goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De termen met hoofdletter in deze Standpuntbepaling (met uitzondering van Annex I (Fairness Opinie NIBC Bank
N.V.) en Annex II (Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders)) hebben de betekenis die hen
is toegeschreven in hoofdstuk 2 (Definities en Interpretatie) van het Biedingsbericht, tenzij anders gedefinieerd in
deze Standpuntbepaling. In deze Standpuntbepaling omvat het gebruik van enkelvoud ook het meervoud en vice
versa, zal de term "inclusief" inhouden "inclusief maar niet beperkt tot" en zijn titels en subtitels van hoofstukken
slechts opgenomen voor het gemak en beïnvloeden zij op geen enkele wijze de inhoud of de uitleg daarvan.

Simac is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in deze Standpuntbepaling. Deze
Standpuntbepaling bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's en onzekerheden
inhouden. Hoewel Simac van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke mededelingen worden uitgesproken
gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen en aannames, kan zij geen zekerheid bieden dat dergelijke
toekomstverwachtingen worden verwezenlijkt of juist zullen blijken te zijn. Derhalve wordt geen garantie gegeven dat
dergelijke toekomstverwachtingen ook zullen worden verwezenlijkt of in de toekomst juist zullen blijken te zijn.
Dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen dienen te worden beoordeeld in de wetenschap dat de werkelijke
gebeurtenissen of resultaten in belangrijke mate kunnen afwijken van de genoemde verwachtingen als gevolg van
onder meer politieke, economische of juridische veranderingen in de markten en omgeving waarin de Bieder en/of
Simac actief zijn, alsmede van algemene zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan de ondernemingen
van de Bieder en Simac. Simac aanvaardt geen verplichting om publiekelijk enige op de toekomst gerichte
mededeling of informatie aan te vullen of bij te stellen, behalve daar waar dit door de wet of een toezichthouder wordt
vereist.

Deze Standpuntbepaling verschijnt in de Nederlandse taal en kan kosteloos worden verkregen via de website van
Simac: www.simac.com.

Op deze Standpuntbepaling is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam zal in eerste aanleg
exclusief bevoegd zijn in geval van geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Standpuntbepaling.
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1.

Inleiding

Op 12 september 2013 hebben de Bieder en Simac gezamenlijk aangekondigd dat zij voorwaardelijke
overeenstemming hebben bereikt over een aanbevolen volledig openbaar bod door de Bieder op imac van € 3.00
(drie euro) (cum dividend) in contanten per gewoon aandeel in het kapitaal van Simac, voor zover niet reeds gehouden
door de Bieder.
Na zorgvuldige overweging van de belangen van Simac en van de betrokkenen bij de aan haar verbonden
onderneming en na inwinning van financieel en juridisch advies, hebben de Directie en de Raad van Commissarissen
namens Simac besloten om de voorwaardelijke overeenkomst inzake het Bod aan te gaan.
Met in achtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft dhr. E. van Schagen (directielid en CEO van Simac)
zich afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming door de Directie en Raad van Commissarissen inzake
het Bod. Dienovereenkomstig, is dhr. E. van Schagen niet betrokken geweest bij het opstellen of afgeven van deze
Standpuntbepaling.
Op basis van een zorgvuldige en uitgebreide bestudering van het Bod en een nauwkeurige overweging van
alternatieven, is Simac tot de overtuiging gekomen dat het Bod de Aandeelhouders een faire prijs biedt en dat het Bod
in het belang is van Simac, de aan haar verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers. In deze
Standpuntbepaling zal dit nader worden gemotiveerd en zal Simac ingaan op de achtergrond en de merites van het
Bod.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Simac op 16 december 2013 om 15:00 uur ten
kantore van Simac te De Run 1101, 5503 LB Veldhoven, Nederland zullen de Aandeelhouders verder over het Bod
worden geïnformeerd.
2.

Achtergrond

Hieronder is een chronologische samenvatting opgenomen van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het Bod.


14 augustus 2013 - Simac ontvangt een brief van de Bieder met indicatie over een mogelijk bod van de
Bieder op alle gewone aandelen in het kapitaal van Simac, voorzover niet reeds gehouden door de Bieder.
Naar aanleiding van de ontvangst van deze brief stelt Simac financieel en juridisch adviseurs aan.



26 augustus 2013 - Simac en de Bieder gaan een geheimhoudings en standstill overeenkomst aan inzake de
vertrouwelijkheid van de te voeren gesprekken en maatregelen ter voorkoming van handel met voorkennis.
Aansluitend vangen gesprekken aan omtrent het mogelijke bod en de voorwaarden daarvan.



11 september 2013 - NIBC Bank N.V. verstrekt een fairness opinie aan de Directie en de Raad van
Commissarissen waaruit blijkt dat NIBC Bank N.V. van mening is dat het Bod fair is voor de houders van
gewone aandelen van Simac vanuit een financieel oogpunt. In de avond van 11 september 2013 besluiten de
Directie en de Raad van Commissarissen het bod aan te bevelen en wordt het Fusieprotocol getekend.



12 september 2013 - Simac en de Bieder kondigen aan voorwaardelijke overeenstemming te hebben bereikt
over een aanbevolen volledig openbaar bod door de Bieder op imac van € 3,00 drie euro cum dividend
in contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door de Bieder, overeenkomstig artikel 5 lid 1 en
artikel 4 lid 1 van het Besluit Openbare Biedingen Wft.



1 oktober 2013 - De Bieder kondigt per openbare mededeling aan dat zij een bindende overeenkomst is
aangegaan met Deutsche Bank Nederland N.V. voor de financiering van het Bod en dat het concept
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Biedingsbericht die dag door de Bieder ter goedkeuring bij de Autoriteit Financiële zal worden ingediend,
overeenkomstig artikel 7 lid 1 sub a van het Besluit Openbare Biedingen Wft.


22 oktober 2013 - Simac en de Bieder komen in de avond van 22 oktober overeen dat de Bieder afziet van de
gestanddoeningsvoorwaarde dat na afloop van de aanmeldingstermijn onder het Bod de door de Bieder en
Simac gehouden aandelen, samen met de aandelen die zijn aangemeld onder het Bod, ten minste 95% van de
geplaatste en uitstaande gewone aandelen Simac vertegenwoordigen. In samenhang daarmee komen Simac
en de Bieder overeen om de Bieder de mogelijkheid te bieden om alle of een deel van de Preferente
Aandelen te converteren naar gewone aandelen, uitgaande van een totale waardering van EUR 10,5 miljoen
voor de preferente aandelen (nominale waarde plus agio) en conversie van de Preferente Aandelen naar
gewone aandelen voor EUR 3,00 per gewoon aandeel Simac (i.e. gelijk aan de Biedprijs van EUR 3,00 per
gewoon aandeel) (de "Conversie"). De Conversie is voorwaardelijk op (i) gestanddoening van het Bod door
de Bieder en (ii) schriftelijk verzoek van de Bieder aan Simac uiterlijk op 1 juli 2014 om daadwerkelijk over
te gaan tot de Conversie. De afspraken worden opgenomen in een addendum bij het Fusieprotocol. Dezelfde
avond kondigen Simac en de Bieder de voornoemde afspraken aan door middel van een persbericht.

3.

Motivering van de Directie en de Raad van Commissarissen

Als onderdeel van het besluitvormingsproces hebben de Directie en Raad van Commissarissen met assistentie van hun
financiële en juridische adviseurs de strategische, financiële en niet-financiële aspecten van het Bod zorgvuldig
overwogen, zoals hieronder nader omschreven.
3.1.

Strategische rationale

De Directie en Raad van Commissarissen hebben bij hun besluitvormingsproces de hierna omschreven strategische
rationale van het Bod, zoals uitgesproken door de Bieder, in overweging genomen:


De Bieder heeft de intentie om van Simac na gestanddoening van het Bod wederom een volledig
familiebedrijf te maken;



De toenemende regelgeving maakt het handhaven van een beursnotering steeds lastiger voor relatief kleinere
bedrijven zoals Simac, waarbij de Directie en de Raad van Commissarissen voorts overwegen dat een
belangrijk oogmerk van een dergelijke notering (het aantrekken van extra kapitaal) in de huidige situatie niet
eenvoudig te realiseren is;



Mede in het kader van de voorgaande twee overwegingen is de Bieder voornemens om, indien de Bieder op
enig moment na gestanddoening van het Bod 95% of meer van alle Aandelen houdt, de notering van de
gewone aandelen Simac op NYSE Euronext Amsterdam te doen beëindigen;



De Bieder heeft aangegeven geen intentie te hebben om materiële wijzigingen aan te brengen in de identiteit,
strategie of bedrijfsvoering van Simac;



De Bieder heeft voorts aangegeven dat de belangen van Simac, de aan haar verbonden ondernemingen, haar
klanten, leveranciers en medewerkers voorop staan en de continuïteit van Simac door het Bod gewaarborgd
blijft;
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De Bieder is van mening dat het in het belang is van Simac, de aan haar verbonden onderneming en haar
klanten, leveranciers en medewerkers dat de Bieder haar enig aandeelhouder wordt en dat Simac als gevolg
daarvan haar strategie nog slagvaardiger zal kunnen uitoefenen.

De Directie en Raad van Commissarissen kunnen zich vinden in de strategische rationale van het Bod als hiervoor
omschreven.
3.2.

Financiële aspecten

De Directie en Raad van Commissarissen hebben bij hun besluitvormingsproces voorts rekening gehouden met de
volgende financiële aspecten:


De biedprijs van EUR 3.00 (drie euro) per aandeel vertegenwoordigt:
o een premie van 22,4% op de slotkoers per Aandeel van 11 september 2013, de dag voordat de Bieder
publiekelijk aangekondigde voornemens te zijn een volledig bod in contanten te doen op de Aandelen
o
o
o

Simac;
een premie van 25,8% op de gemiddelde slotkoers van de Aandelen op Euronext Amsterdam voor de 3
(drie) maanden voorafgaand aan en met inbegrip van 11 september 2013;
een premie van 29,6% op de gemiddelde slotkoers van de Aandelen op Euronext Amsterdam gedurende
de 6 (zes) maanden voorafgaand aan en met inbegrip van 11 september 2013; en
een premie van 32,7% op de gemiddelde slotkoers van de Aandelen op Euronext Amsterdam gedurende
de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan en met inbegrip van 11 september 2013.



Onderstaande grafiek geeft het koersverloop weer van de Aandelen op Euronext Amsterdam gedurende 12
(twaalf) maanden voorafgaand aan 1 oktober 2013 en met inbegrip van de periode tot aan 18 oktober 2013.



De Bieder zal het Bod deels financieren met vreemd vermogen. In dit kader is Deutsche Bank Nederland
N.V. een financieringsovereenkomst aan gegaan met de Bieder inzake de financiering van het Bod, om de
Bieder in staat te stellen om de totale biedprijs te betalen;



NIBC Bank N.V. heeft een fairness-opinie verstrekt aan de Directie en aan de Raad van Commissarissen en
is van mening dat het Bod fair is voor de houders van gewone aandelen van Simac vanuit een financieel
oogpunt. De fairness-opinie is aangehecht bij deze Standpuntbepaling als Annex I;
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In geval van een Concurrerend Bod hebben de Directie en de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om
hun unanieme aanbeveling voor het Bod in te trekken en tegelijkertijd een aanbeveling of steun voor een
Concurrerend Bod op Simac uit te spreken. Op het moment van het opstellen van de Standpuntbepaling is er
geen Concurrerend Bod bekend bij de Directie en/of de Raad van Commissarissen. Voor de definitie van
Concurrerend Bod wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Gelet op bovenstaande aspecten en op basis van de ervaring van de Directie en de Raad van Commissarissen, alsmede
het advies van hun financiële adviseurs waaronder de fairness-opinie van NIBC Bank N.V. (aangehecht als Annex I ),
zijn de Directie en de Raad van Commissarissen van mening dat het Bod vanuit een financieel oogpunt fair is voor de
Aandeelhouders.
3.3.

Niet-financiële aspecten

De Directie en de Raad van Commissarissen hebben bij hun besluitvormingsproces tevens rekening gehouden met de
volgende niet-financiële aspecten:


Na gestanddoening van het Bod zullen de bestaande arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioenrechten) van
Simac worden gerespecteerd en er zullen geen arbeidsplaatsen verloren gaan als direct gevolg van
gestanddoening;



Simac zal een structuurvennootschap blijven en de huidige medezeggenschapsstructuur wordt behouden;



Het hoofdkantoor van Simac blijft in Veldhoven gevestigd;



Het Bod leidt op zich zelf niet tot een wijziging in de samenstelling van de Directie of de Raad van
Commissarissen of tot een belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden van het enig lid van het bestuur
van de Bieder. Totdat de beursnotering van Simac is beëindigd zullen de huidige leden van de Directie en de
Raad van Commissarissen in beginsel in functie blijven en zal steeds tenminste één van de leden van de Raad
van Commissarissen onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code;



De Bieder heeft in overeenstemming met Simac besloten om af te zien van de gestanddoeningsvoorwaarde
dat na afloop van de aanmeldingstermijn onder het Bod de door de Bieder en Simac gehouden aandelen,
samen met de aandelen die zijn aangemeld onder het Bod, ten minste 95% van de geplaatste en uitstaande
gewone aandelen Simac vertegenwoordigen (welke gestanddoeningsvoorwaarde in een eerdere versie van
het Fusieprotocol was opgenomen). De Directie en Raad van Commissarissen zijn van mening dat het
wegvallen van deze gestanddoeningsvoorwaarde in het belang is van Simac en haar stakeholders, aangezien
dit de zekerheid van gestanddoening van het Bod vergroot.



In samenhang met het afzien van de gestanddoeningsvoorwaarde als hiervoor omschreven zijn Simac en de
Bieder overeengekomen om de Bieder de mogelijkheid te bieden om alle of een deel van de Preferente
Aandelen te converteren naar gewone aandelen, uitgaande van een totale waardering van EUR 10,5 miljoen
voor de Preferente Aandelen (nominale waarde plus agio) en conversie van de Preferente Aandelen naar
gewone aandelen voor EUR 3,00 per gewoon aandeel Simac (i.e. gelijk aan de Biedprijs van EUR 3,00 per
gewoon aandeel) (de "Conversie"). Ter achtergrond daarover het volgende. De Bieder houdt momenteel alle
door Simac uitgegeven Preferente Aandelen. De Preferente Aandelen zijn destijds uitgegeven door Simac om
te voorzien in een acute financieringsbehoefte. Na verloop van tijd was deze financieringsbehoefte niet meer
actueel en is het karakter van de Preferente Aandelen aangepast (zo is er niet langer sprake van een
cumulatief preferent dividend) en wordt er jaarlijks tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van
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Simac een dividend op de Preferente Aandelen vastgesteld. Hierdoor voorzien de Preferente Aandelen
momenteel niet in een wezenlijk andere financieringsvorm van Simac dan de Aandelen. Als gevolg van een
volledige Conversie zal het aantal gewone aandelen gehouden door de Bieder na conversie stijgen met 3,5
miljoen aandelen (waarbij het aantal geplaatste gewone aandelen stijgt van 14.531.394 naar 18.031.394).
Simac en de Bieder zijn in dit kader overeengekomen dat de Conversie voorwaardelijk is op (i)
gestanddoening van het bod door de Bieder op gewone aandelen Simac, en (ii) schriftelijk verzoek van de
Bieder aan Simac om uiterlijk op 1 juli 2014 daadwerkelijk over te gaan tot de Conversie, waarbij de Bieder
tevens zal aangeven welke en hoeveel Preferente Aandelen zullen worden geconverteerd. De Conversie en de
daarbij behorende statutenwijziging behoeven goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders
van Simac. De Bieder en Simac zijn voorts overeengekomen dat Simac de Conversie en de daarbij behorende
statutenwijziging zal agenderen voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden
zal worden op 16 december 2013 om 15:00 uur (verwezen wordt naar Annex II (Agenda Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders)). De Directie en Raad van Commissarissen beschouwen de
mogelijkheid tot Conversie in het belang van Simac en haar stakeholders, aangezien het de kans vergroot dat
de notering van de gewone aandelen Simac op NYSE Euronext Amsterdam kan worden beëindigd na
gestanddoening van het Bod (waarvoor noodzakelijk is dat de Bieder op enig moment na gestanddoening van
het Bod 95% of meer van alle Aandelen houdt) en zijn van mening dat de daaruit voortvloeiende voordelen
(zoals hierboven genoemd onder hoofdstuk 3.1) opwegen tegen de verwatering van andere houders van
Aandelen.


De Bieder behoudt zich het recht voor om iedere wettelijk toegestane methode te gebruiken om 100% van de
Aandelen in Simac te verkrijgen, alsook om Simac te integreren in de groepsstructuur en de financiële
structuur van de Bieder, en om wijzigingen na te streven aan de zakelijke en kapitaalstructuur van de Bieder
en/of Simac. Bij de voorbereiding en uitvoering van dergelijke maatregelen zal de nodige aandacht worden
besteed aan de belangen van de minderheidsaandeelhouders van Simac die mogelijkerwijs nog aandelen in
Simac zullen houden op het moment dat dergelijke maatregelen worden getroffen. Indien dergelijke
maatregelen door de Bieder worden nagestreefd, zullen de onafhankelijke commissarissen daar een
onafhankelijke visie over vormen, na daaromtrent een uitgewerkt voorstel van de Bieder te hebben
ontvangen, en na advies te hebben ingewonnen over de juridische, fiscale en financiële consequenties van de
maatregel. Daarna zal (voor zover nodig) besluitvorming over de maatregel(en) plaatsvinden met
inachtneming van de belangen van Simac en van de betrokkenen bij de aan haar verbonden onderneming. De
uitkomst daarvan zal worden medegedeeld aan alle Aandeelhouders van Simac. Vooralsnog heeft dergelijke
besluitvorming niet plaatsgevonden (anders dan ter zake van de hiervoor besproken Conversie.) Voor verdere
achtergrond wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.8.3 (Mogelijke maatregelen door de Bieder om 100% van de
Aandelen te verkrijgen) van het Biedingsbericht.

4.

Financiële informatie

Voor een vergelijkend overzicht van de geconsolideerde balans, verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht
uit de vastgestelde jaarrekeningen voor de boekjaren 2012, 2011, en 2010, met inbegrip van de accountantsverklaring
van KPMG Accountants N.V. wordt verwezen naar paragraaf 11.2 (Vergelijkend overzicht Simac) van het
Biedingsbericht, alsmede naar paragraaf 11.3 (Jaarrekening 2012 Simac) van het Biedingsbericht voor de meest
recente algemeen verkrijgbaar gestelde jaarrekening.
Daarnaast wordt verwezen naar paragraaf 11.1 (Halfjaarcijfers 2013 Simac) van het Biedingsbericht voor de
financiële gegevens omtrent het lopende boekjaar en de beoordelingsverklaring van KPMG Accountants N.V. omtrent
deze informatie.
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5.

Overzicht van de handel in Simac

De leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen, alsmede hun respectievelijke echtgenoten,
geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en de rechtspersonen waarin zij of deze personen zeggenschap
hebben zijn het jaar voorafgaand aan de openbare mededeling van verkrijgbaar stelling van dit Biedingsbericht geen
transacties aangegaan en hebben geen overeenkomsten gesloten met betrekking tot door Simac uitgegeven effecten.
Anders dan hieronder aangegeven houden de leden van de Directie en de leden van Raad van Commissarissen,
alsmede hun respectievelijke echtgenoten, geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en de rechtspersonen
waarin zij of deze personen zeggenschap hebben geen door Simac uitgegeven effecten.
Naam

Aantal en soort aandelen

Dhr. E. van Schagen

356.164 gewone aandelen
500 prioriteitsaandelen

Dhr. M.F.J.A. van Kasteren

3.210 gewone aandelen

Dhr. E. van Schagen heeft aangegeven dat hij de 356.164 gewone aandelen Simac die door hem gehouden worden zal
overdragen aan de Bieder tegen betaling van de Biedprijs, en dhr. M.F.J.A. van Kasteren heeft aangegeven dat hij de
3.210 gewone aandelen Simac die door hem gehouden worden zal overdragen aan de Bieder tegen betaling van de
Biedprijs.
De leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen vergoedingen die verband
houden met de gestanddoening van het Bod (anders dan dat dhr. E. van Schagen en dhr. M.F.J.A. van Kasteren
hebben aangegeven dat zij de gewone aandelen Simac die door ieder van hen gehouden worden zullen overdragen aan
de Bieder tegen betaling van de Biedprijs).
6.

Medezeggenschap

Na gestanddoening van het Bod zullen de bestaande arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioenrechten) worden
gerespecteerd en zullen er geen arbeidsplaatsen verloren gaan als direct gevolg van gestanddoening. De centrale
ondernemingsraad van Simac heeft op basis van de wet, gezien het feit dat de Bieder al reeds controle heeft over
Simac, geen bevoegdheid om te adviseren over het Bod. Derhalve is er geen advies gevraagd aan de centrale
ondernemingsraad met betrekking tot het Bod. De Directie en de Raad van Commissarissen hebben om die reden geen
standpunt ontvangen van de vertegenwoordigers van de werknemers over de gevolgen van het bod voor de
werkgelegenheid.
Simac heeft de centrale ondernemingsraad geïnformeerd over het Bod en advies gevraagd over een herfinanciering die
eventueel plaats zal vinden na Gestanddoening van het Bod. Deze mogelijke herfinanciering houdt in dat Simac
eventueel een nieuwe kredietfaciliteit van EUR 10 miljoen zal aantrekken na gestanddoening van het Bod ter
vervanging van een bestaande kredietfaciliteit van EUR 10 miljoen van Simac. De centrale ondernemingsraad van
Simac heeft positief geadviseerd over deze mogelijke herfinanciering. De reden voor de mogelijke herfinanciering is
optimalisatie van de financieringsstructuur van Simac na gestanddoening van het Bod. De nieuwe kredietfaciliteit kan
na succesvolle afronding van het Bod mogelijkerwijs deels gebruikt worden om te voorzien in liquiditeit voor de
Bieder zodat de Bieder een deel van de acquisitiefinanciering aangetrokken in het kader van het Bod kan aflossen,
alles voorzover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast zal de nieuwe kredietfaciliteit voorzien
in werkkapitaal voor Simac. Vooralsnog heeft besluitvorming door de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur omtrent een mogelijke herfinanciering niet plaatsgevonden en is Simac geen overeenkomst aangegaan
aangaande een dergelijke herfinanciering.
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7.

Aanbeveling

Gedurende het proces dat heeft geleid tot het Bod, zijn de Directie en Raad van Commissarissen frequent met elkaar
in contact geweest om de voortgang van en de belangrijkste beslissingen inzake het Bod te bespreken. De
voorwaarden en bepalingen van het Bod zijn overeengekomen tussen de Bieder enerzijds en de Directie en de Raad
van Commissarissen anderzijds.
De Directie en de Raad van Commissarissen hebben bij het bepalen van hun standpunt inzake het Bod financieel en
juridisch advies ingewonnen en hebben rekening gehouden met onder meer de volgende strategische, financiële en
niet-financiële aspecten: (i) de strategische rationale van het Bod, (ii) de prijs van het Bod, (iii) de continuïteit van
Simac, (iv) de belangen van de Aandeelhouders, (v) de belangen van de werknemers van Simac, (vii) de belangen van
andere betrokkenen bij de aan haar verbonden onderneming (o.a. klanten, crediteuren en leveranciers), (viii) de
voorgenomen corporate governance na het Bod en (ix) de mogelijkheid voor een derde partij om een Concurrerend
Bod uit te brengen.
Op basis van nauwkeurige overweging van alternatieven en een zorgvuldige en uitgebreide bestudering van het Bod
zijn de Directie en de Raad van Commissarissen tot de overtuiging gekomen dat het Bod de Aandeelhouders een faire
prijs biedt en dat het Bod in het belang is van Simac, de aan haar verbonden onderneming, haar Aandeelhouders,
werknemers en overige betrokkenen bij de aan haar verbonden onderneming (waaronder klanten, crediteuren en
leveranciers).
Op basis hiervan steunen de Directie en de Raad van Commissarissen het Bod volledig en bevelen het de
Aandeelhouders unaniem aan.
Daarnaast bevelen de Directie en de Raad van Commissarissen de Aandeelhouders unaniem aan om het voorstel tot
Conversie alsmede de daaraan verbonden statutenwijziging goed te keuren op de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van Simac die wordt gehouden op 16 december 2013.

Directie1

Raad van Commissarissen

Dhr. M.F.J.A. van Kasteren (Chief Financial Officer)

Dhr. A.J.L. Slippens (voorzitter)

Dhr. J. Stellingsma

Dhr. N.I.M. Hermans
Dhr. J.C. Vercammen

1

Directielid dhr. E. van Schagen (Chief Executive Officer) heeft zich afzijdig gehouden van de beraadslaging en
besluitvorming door de Directie en Raad van Commissarissen inzake het Bod. In dit kader wordt verwezen naar
hoofdstuk 1 van deze Standpuntbepaling (Inleiding).
10

Annex I Fairness-opinie NIBC Bank N.V.

Simac Techniek N.V.
Attn. Supervisory Board and Board of Management
De Run 1101
5503 LB Veldhoven
The Netherlands

DATE

11 September 2013
P AG E

1/3

Dear Sirs,

It is understood that Simal Beheer B.V. (“Simal” or the “Offeror”), intends a public offer for all issued and outstanding
common shares with a nominal value of EUR 0.10 each (the “Shares”, each a “Share”) of Simac Techniek N.V.
(“Simac” or the “Company”) (the “Offer”). The Offeror is understood to offer for each Share tendered under the terms
of the Offer, an amount of EUR 3.00 per Share (the “Offer Price”), payable in cash upon completion.
You have requested NIBC Bank N.V. (“NIBC”) to provide you with an opinion regarding the fairness, from a financial
perspective, to the holders of (one or more) Shares (the “Shareholders”) that receive the Offer Price (the “Fairness
Opinion” or the “Opinion”).
In arriving at the Opinion, we have:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

vi.
vii.
viii.

reviewed the terms and conditions of the Offer as set out in the draft merger protocol, substantially in the form
of the draft of 6 September 2013 (the “Draft Merger Protocol”);
reviewed certain publicly available business and audited and unaudited financial information relating to Simac,
such as annual reports, company presentations and press releases;
reviewed certain non-publicly available business and audited and unaudited financial information relating to
Simac, including unaudited financial information relating to the HY 2013 financials, internal calculations w.r.t.
the deferred tax asset and the calculation of holding cost charges for the three reporting segments;
reviewed internal current-year financial budgets, latest estimate and financial outlook until 2017 relating to
Simac, prepared by management of Simac;
held discussions with management of Simac regarding certain aspects of the Offer, the past and current
business operations of Simac, the financial condition and future prospects of Simac, and the matters referred
to under (iii) to (iv) above;
reviewed reported historical market prices of the Shares;
reviewed valuation multiples and trading of companies engaged in businesses we believe to be generally
relevant to or comparable to Simac;
reviewed information from a financial point of view, to the extent publicly available, relating to certain
transactions we believe to be generally relevant to or comparable to the Offer;

11

ix.

considered such other factors and information and conducted such reviews, valuation methodologies and
analyses as we, in our absolute discretion, deem relevant and appropriate for the purpose of this Opinion.

Our view is based on:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

our independent consideration of the information Simac has supplied to us to date;
our understanding of the terms upon which the Offeror intends to make the Offer, including the terms and
conditions set out in the Draft Merger Protocol;
the Offer being declared unconditional in accordance with its terms;
there not occurring any material change in the assets, financial condition, results of operations, business or
prospects of Simac since 6 September 2013, the date of the most recent financial and business information
relating to the Company made available to us;
all governmental, regulatory or other consents and approvals necessary for the consummation of the Offer
being obtained without any material effect on Simac or the Offer.

In performing our analysis, we have used such valuation methodologies as we have deemed necessary or appropriate
for the purposes of this Opinion. Our Opinion is based on our understanding of the terms of the Offer as set out in the
Draft Merger Protocol and our consideration of the financial, economic, monetary, market and other conditions in effect
on, and the information made available to NIBC, or used by us up to 6 September 2013; any information after this date
(whether publicly available or not) we have not considered. Subsequent developments in the aforementioned
conditions might affect this Opinion and the assumptions made in preparing this Opinion, with regard to which NIBC is
under no obligation to update, revise or reaffirm this Opinion.
We have relied upon and assumed, without independent verification nor assuming any responsibility therefore, the
accuracy and completeness as of the date of this letter of all of the financial, accounting, tax, legal, and other
information provided to, discussed with or reviewed by us. In that regard, we have assumed that the current-year
financial budgets we received from and discussed with management of Simac reflect the best currently available
estimates and judgements of management of Simac with regard to the future financial performance of the Company
and that there has been no event subsequent to the date of any such budgets, estimates or judgements that has a
material effect on them. We express no view as to the reasonableness of such budgets, estimates or judgements or the
assumptions on which they are based. Furthermore, we did not make any independent evaluation, appraisal or
physical inspection of any of the assets or liabilities (contingent or otherwise) nor did we evaluate the solvency or fair
value of Simac and its group companies under any law relating to bankruptcy, insolvency or similar matters, nor did we
receive any such independent evaluation or appraisal.
We have received confirmation from management of Simac, that the assumptions in our Opinion relied upon by us are
reasonable, and that to the best of its knowledge, Simac has provided to us all information which can be deemed
material for preparing such Opinion and that all such information is true and accurate in all material respects and not
misleading.
This Opinion focuses on the fairness, from a financial point of view, of the Offer Price, and does not address any other
issues such as the underlying business decision of Simac to engage in the Offer, or the relative merits of the Offer
compared to any strategic alternatives that may be available to Simac, which are matters solely for judgement by
Simac.
The valuation of securities is inherently imprecise and is subject to uncertainties and contingencies, all of which are
difficult to predict and beyond NIBC's control. The Opinion is necessarily based on financial, economic, market and
other conditions as in effect on, and the information made available to NIBC as at the date hereof. Events occurring
after the date hereof may affect this Opinion and the assumptions used in preparing it and NIBC does not assume any
obligation to update, revise or reaffirm this Opinion. In addition, NIBC cannot provide any assurance that this Opinion
could be repeated by the facts and circumstances in existence at any future date, and in particular on any date on
which this Opinion is included in an offer memorandum or is disclosed pursuant to any legal or regulatory requirement.
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This letter and the Opinion are provided solely for the benefit of the Supervisory Board and Board of Management of
Simac in connection with the Offer. It does not constitute any advice by us to the Supervisory and Management Board
with respect to the Offer. It is not provided for, and shall not confer rights or remedies upon and does not constitute a
recommendation or advice to any Shareholder as to how such Shareholder should vote or act with respect to the Offer
or any related transactions, or any advice as to any potential consequence of the consummation of the Offer to a
Shareholder, whether or not any such Shareholder tenders its Shares under the Offer. This letter may not be
reproduced, disseminated, referred to or quoted, in whole or in part, at any time and in any manner without our prior
written consent, except that a copy of this letter may be printed in full in an offer memorandum to be published in
connection with the Offer, when made.
NIBC and its affiliates have provided and are providing investment banking services to Simac, the Offeror, and/or their
affiliates respectively and NIBC and its affiliates intend to continue this in the future. NIBC and/or its affiliates have
received and shall receive fees for the rendering of these services. NIBC and/or its affiliates may, from time to time,
engage in transactions and perform services for Simac, any of its group companies or any of its shareholders in the
ordinary course of its business. In addition, in the ordinary course of its trading, brokerage and finance activities, NIBC
and/or its affiliates may at any time hold long or short positions, and may trade or otherwise effect transactions, for its
own account or the accounts of customers, in debt or equity securities or senior loans of Simac and/or its group
companies. NIBC will receive a fixed consideration from Simac for rendering this Fairness Opinion, irrespective of the
Offer being declared unconditional or the consummation of the Offer. NIBC has acted as financial advisor to the
Company with respect to the Offer and will receive a fixed fee from the Company for its services irrespective of the
Offer being declared unconditional. In addition, Simac has agreed to indemnify us for certain liabilities that may arise
from the rendering of this Opinion.
On the basis of and subject to the foregoing, it is our opinion that, the Offer Price to be received by Shareholders
pursuant to the Offer is fair, from a financial point of view, to such Shareholders.
This letter and NIBC‟s responsibilities towards Simac are governed and interpreted in accordance with the laws of the
Netherlands. The District Court of Amsterdam has exclusive jurisdiction on settlements of disputes that may arise from
this letter.
Very truly yours,

NIBC Bank N.V.
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Annex II

16 december 2013

Buitengewone
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
Simac Techniek NV

Maandag 16 december 2013
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AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
SIMAC TECHNIEK NV

Te houden op 16 december 2013, aanvang 15.00 uur, ten kantore van
Simac Techniek NV, de Run 1101, 5503 LB Veldhoven

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd.
De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.
Agenda

1.

Opening en mededelingen

2.

Toelichting op het aanbevolen openbaar bod in contanten door Simal Beheer B.V.
op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Simac Techniek N.V.
niet reeds gehouden door Simal Beheer B.V.

3.A.

Voorstel tot conversie van preferente aandelen A en preferente aandelen B naar
gewone aandelen met een conversieprijs van EUR 3,00 per gewoon aandeel (besluit)

3.B.

Voorstel tot wijziging statuten in verband met het voorstel tot conversie (besluit)

4.

Rondvraag en sluiting
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BESCHIKBAARHEID VERGADERDOCUMENTEN
Voorafgaand aan de vergadering zal met ingang van 1 november 2013 de agenda met toelichting
beschikbaar worden gesteld voor de aandeelhouders op de website van de vennootschap.
Zie www.simac.com
Na goedkeuring van het biedingsbericht door de AFM zullen ook het biedingsbericht alsmede de
standpuntbepaling beschikbaar worden gesteld op de website van de vennootschap (naar verwachting
in week 45 van 2013).
Aandeelhouders kunnen kosteloos een gedrukte versie van bovengenoemde documenten aanvragen bij
de vennootschap via tel. 040-258 2700 of e-mail: info@simac.com
STEMGERECHTIGDEN AANDELEN
Het aantal stemrechten:
In de notering opgenomen gewone aandelen
Preferente aandelen
Prioriteitsaandelen
Cumulatief preferente aandelen

14.531.394
5.000.000
500
20.000.000

REGISTRATIEDATUM
Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 18 november 2013 na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven en zijn
aangemeld.
Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals
gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn
tot deze aandelen.
Voor aandeelhouders die niet geadministreerd worden in de administraties van intermediairs is het
aandeelhoudersregister van Simac Techniek NV aangewezen als (deel)register.
AANMELDING
Aandeelhouders die aan deze vergadering in persoon of als gevolmachtigde wensen deel te nemen
kunnen zich vanaf 4 november 2013 tot en met uiterlijk 10 december 2013 (voor 17.00 uur) schriftelijk
aanmelden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn.
Intermediairs dienen uiterlijk op 10 december 2013 (voor 17.00 uur) aan ABN AMRO een elektronische
verklaring via www.abnamro.com/intermediary te verstrekken waarin is opgenomen het aantal
aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie
aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens
van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het
aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende
intermediair een toegangsbewijs zenden.
Indien aandeelhouders die niet worden geadministreerd in de administraties van intermediairs de
algemene vergadering van aandeelhouders in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen,
kunnen zij zich tot en met 10 december 2013 bij het bestuur van Simac Techniek NV aanmelden.
Aanmelding kan schriftelijk of per e-mail geschieden.
STEMMEN VIA INTERNET
Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met 10 december 2013 om 17.00 uur elektronisch
doorgeven via www.abnamro.com/evoting
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
Simac Techniek NV
De Run 1101
5503 LB Veldhoven
Tel.: 040-2582700
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Toelichting op agendapunt 2:

Het aanbevolen openbaar bod in contanten door Simal Beheer
B.V. (de "Bieder" of "Simal") op alle geplaatste en uitstaande
aandelen gewone aandelen in het kapitaal van Simac Techniek
N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door de Bieder (het "Bod").

Op 12 september 2013 hebben Simal en Simac gezamenlijk aangekondigd dat zij voorwaardelijke
overeenstemming hadden bereikt over een aanbevolen volledig openbaar bod door Simal op Simac van
€ 3.00 (drie euro) (cum dividend) in contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door Simal.
Naar verwachting zal het biedingsbericht van Simal met betrekking tot het Bod in week 45 van 2013
beschikbaar worden gesteld. In aanvulling op de belangrijkste voorwaarden zoals de biedprijs, de
aanmeldingstermijn, de gestanddoeningsvoorwaarden en de overdracht van de aandelen tegen betaling
van de biedprijs, zal het biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden van het Bod en andere
informatie met betrekking tot het Bod en de betrokken partijen bevatten.
De standpuntbepaling van de directie (met uitzondering van dhr. E. van Schagen) en de raad van
commissarissen van Simac met betrekking tot het Bod zal tegelijkertijd met het biedingsbericht worden
gepubliceerd, onder dezelfde omslag als het biedingsbericht. In de standpuntbepaling zal de
aanbeveling van de directie en de raad van commissarissen nader worden toegelicht, en zal een
onderbouwing worden gegeven van onder meer de biedprijs en de strategische, financiële en nietfinanciële aspecten van het Bod.
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geven de heren A. Slippens
(voorzitter van de Raad van Commissarissen) en M. van Kasteren (CFO Simac), een presentatie over
het Bod en zal het Bod overeenkomstig artikel 18 van het Besluit Openbare Biedingen Wft worden
besproken.
Deze bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangeraden om een eigen mening te
vormen over het Bod en de gevolgen op basis van het biedingsbericht, de standpuntbepaling en waar
nodig onafhankelijk advies in te winnen.
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Toelichting op agendapunt 3a:

Het voorstel tot conversie van preferente aandelen A en
preferente aandelen B naar gewone aandelen met een
conversieprijs van EUR 3,00 per gewoon aandeel,
inclusief voorstel tot wijziging statuten (besluit)

De Bieder houdt momenteel alle door Simac uitgegeven preferente aandelen A en preferente aandelen
B (samen de "Preferente Aandelen"). De Preferente Aandelen zijn destijds uitgegeven door Simac om
te voorzien in een acute financieringsbehoefte. Na verloop van tijd was deze financieringsbehoefte niet
meer actueel en is het karakter van de Preferente Aandelen aangepast (zo is er niet langer sprake van
een cumulatief preferent dividend) en wordt er jaarlijks tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders van Simac een dividend op de Preferente Aandelen vastgesteld. Hierdoor voorzien de
Preferente Aandelen momenteel niet in een wezenlijk andere financieringsvorm van Simac dan de
gewone aandelen.
Simac en Simal zijn overeengekomen om Simal de mogelijkheid te bieden om alle of een deel van de
Preferente Aandelen te converteren naar gewone aandelen, uitgaande van een totale waardering van
EUR 10,5 miljoen voor de Preferente Aandelen (nominale waarde plus agio) en conversie van de
Preferente Aandelen naar gewone aandelen voor EUR 3,00 per gewoon aandeel Simac (i.e. gelijk aan de
biedprijs van EUR 3,00 per gewoon aandeel zoals geboden door Simal aan alle houders van gewone
aandelen Simac) (de "Conversie"). Als gevolg van een volledige Conversie zal het aantal gewone
aandelen gehouden door Simal na conversie stijgen met 3,5 miljoen aandelen (waarbij het aantal
geplaatste gewone aandelen stijgt van 14.531.394 naar 18.031.394).
Simac en Simal zijn verder overeengekomen dat de Conversie voorwaardelijk is op (i) gestanddoening
van het bod door Simal op gewone aandelen Simac, en (ii) schriftelijk verzoek van Simal aan Simac om
uiterlijk op 1 juli 2014 daadwerkelijk over te gaan tot de Conversie, waarbij Simal tevens zal aangeven
welke en hoeveel Preferente Aandelen zullen worden geconverteerd.
Uitwerking van de Conversie brengt met zich mee dat de statuten van Simac dienen te worden
gewijzigd zoals uiteengezet in het drieluik dat is toegevoegd bij deze toelichting. Deze statutenwijziging
zal zo spoedig mogelijk na goedkeuring daarvan door deze bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders worden geëffectueerd.
Aan deze bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd de Conversie zoals in
deze toelichting beschreven goed te keuren, alsmede de daaraan verbonden statutenwijziging.
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Toelichting op Agendapunt 3B: Voorstel statutenwijziging
Oude tekst

Nieuwe tekst

Geen

Artikel 3

Toelichting

Lid 3
Per het moment dat de preferente aandelen ingevolge het bepaalde in
artikel 48 gewone aandelen worden, neemt het in het maatschappelijk
kapitaal begrepen aantal preferente aandelen af en neemt het in het
maatschappelijk kapitaal begrepen aantal gewone aandelen toe met het
aantal aandelen dat per het moment van de conversie gewone aandelen is
geworden. Van een wijziging in de onderverdeling van het maatschappelijk
kapitaal als bedoeld in de vorige zin doet de directie binnen acht dagen
opgave aan het handelsregister.
Geen

Toevoeging ter omschrijving van de gevolgen van een
eventuele conversie. De onderverdeling van het
maatschappelijk kapitaal zal wijzigen als gevolg van een
conversie. Artikel 3 lid 3 verplicht de directie opgave te
doen van de wijziging aan het handelsregister.
Verwezen wordt verder naar de toelichting bij
agendapunt 3a.

Artikel 48
Iedere houder van preferente aandelen heeft het recht om de
vennootschap te verzoeken een of meer van de alsdan door de
betreffende aandeelhouder gehouden preferente aandelen te converteren.
De directie zal alvorens uitvoering te geven aan een dergelijke verzoek, alle
houders van de betreffende preferente aandelen bij aangetekende brief in
kennis stellen van dit verzoek en de betreffende houders van preferente
aandelen in de gelegenheid stellen binnen dertig (30) dagen na verzending
van bedoelde brief aan te geven of ook zij wensen over te gaan tot
conversie en zo ja, ten aanzien van hoeveel van de door hen gehouden
preferente aandelen.
Ingeval een dergelijke conversie plaatsvindt, zal ieder preferent aandeel
waarvoor door de betreffende aandeelhouder om conversie is verzocht
geconverteerd worden in een op voordracht van het bestuur met
goedkeuring van de raad van commissarissen nader door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders te bepalen aantal gewone aandelen uit
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Toevoeging nieuw artikel in verband met de
introductie van de mogelijkheid tot conversie van
preferente aandelen in gewone aandelen mogelijk te
maken. Verwezen wordt verder naar toelichting bij
agendapunt 3a.

het maatschappelijk kapitaal van de nog niet geplaatste gewone aandelen.
De conversie van preferente aandelen naar gewone aandelen behoeft de
toestemming van de vergadering van prioriteitsaandelen.
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