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BEPERKINGEN/RESTRICTIONS
Algemeen

Deverspreiding van het Biedingsbericht en het Bod kunnen, in bepaalde jurisdicties, (i) onderworpen
zijn aan wettelijke beperkingen, (ii) toelating, goedkeuring ofinstemmingvereisen vande regelgevende
en/of toezichthoudende autoriteiten, of (iii) anderszins onderworpen zijn aan beperkingen. Een ieder
die in het bezit komt van het Biedingsbericht dient zich op de hoogte te stellen van dergelijke
beperkingen en deze in acht te nemen, alsmede alle noodzakelijke toelatingen, goedkeuringen of
instemmingen teverkrijgen. Fortis Banken IndexClickFondsaanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor welke schending dan ook door wie dan ook van dergelijke beperkingen.
General

The distribution of this offer document ('Offer Document') and the offer described therein ('Offer') may,
in certain jurisdictions, (i) be restricted by law, (ii) require authorisation, approval or consent from
regulatory authorities, or (iii) otherwise be subject to limitation. Persons obtaining the Offer Document
are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations,
approvals or consents. Neither Fortis Bank nor Index Click Fonds accepts any liability for any violation
byany person of any such restriction.
United Kingdom

The Offer Document may not be issued or passed on in the United Kingdom to any person unless that
person is of the kind described in article 11 (3) of the United Kingdom Financial Services Act 1986
(Investment Advertisements) (Exemptions) Order 1996or isaperson towhom the Offer Document may
otherwise be lawfully issued or passed on. Each recipient of the Offer Document and person connected
with the issue of the Offer Document represents and agrees that it has not offered or sold and will not
offer or sell pursuant to the Offer Document any securities to persons in the United Kingdom except to
persons whose ordinary activities involve them in acquiring, holding, managing or disposing of
investments (as principal or agent) for the purposes of their businesses or otherwise in circumstances
which have not resulted and will not result in an offer to the public in the United Kingdom within the
meaning of the Public Offers of Securities Regulations 1995.
United States of America

The Offer isnot being made directly or indirectly in or into the United States, or to any U.S.person (as
defined in Regulation Sunder the United States Securities Act of 1933, as amended), or by use of the
mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a
national securities exchange of the United States.This includes, but isnot limited to, the post, facsimile
transmission, telex or any other electronic forms of transmission and telephone. Accordingly, copies of
the Offer Document and any related press announcements, acceptance forms and other documents are
notbeing sent and mustnot bemailed orotherwise distributed orsent in, intoor from the United States.
Persons receiving the Offer Document and/or such other documents (including, without limitation,
custodians, nominees and trustees) must not distribute or send them in, into or from the United States,
or use such mails or any such means, instrumentality or facility for any purpose directly or indirectly in
connection with the Offer, and so doing may invalidate any purported acceptance of the Offer.
The Offer is not and will not be registered under the United States Securities Act of 1933,as amended,
or under the law of any State of the United States.
Presentation of Index Click Fonds shares for exchange constitutes a warranty that: the person making
the presentation has not received orsent copiesofthe Offer Document or anyrelated documents in, into
or from the United States; has not otherwise utilised in connection with the Offer, directly or indirectly,
the mails or any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telex
and telephone) of interstate or foreign commerce of or any facility of a national securities exchange of
the United States;was outside the United States when the form of acceptance was delivered and at the
time of accepting the Offer, in respect of the Index Click Fonds shares to which the Offer relates, is not
an agent or fiduciary acting on a non-discretionary basis for a principal who has given any instructions
with respect to the Offer from within the United States; and that the form of acceptance has not been
mailed or otherwise sent in, into or from the United States or signed in the United States; and that such
person is accepting the Offer from outside the United States.

Canada

Neither the Offer Document nor any copy of it may be taken or transmitted into Canada or distributed
or redistributed in Canada or to any individual outside Canada who is a resident of Canada, except in
compliance with the applicable rules.
Japan

Neither the Offer Document nor any copy of it maybe taken or transmitted into Japan or distributed or
redistributed inJapan or to anyresident thereof for the purposes ofsolicitation for subscription, or offer
for sale ofanysecurities or in the context where its distribution maybeconstrued as such solicitation or
offer.
Australia

This Offer is not being made directly or indirectly in or into and may not be accepted in or from
Australia. Accordingly, if any copies of the Offer Document (and any accompanying documents) are
mailed or otherwise distributed or sent in or into Australia, that action does not constitute an offer and
any purported acceptance byor on behalf of an Australian resident will be invalid.
No offer document has been lodged with the Australian Securities &Investments Commission ('ASIC')
and ASIChas not approved the Offer inAustralia without an offer document being lodged.

BELANGRIJKE INFORMATIE
De in het Biedingsbericht opgenomen gegevens zijn afkomstig van Fortis Bank, behoudens de gegevens
in de paragrafen'1.3, 1.7.2 en 1.9, die afkomstig zijn van Fortis Bank en Index Click Fonds gezamenlijk,
de gegevens in de hoofdstukken 2 (Aanbeveling) en 3 (Informatie over Index Click Fonds), met
uitzondering van de accountantsverklaring in paragraaf 3.10, die afkomstig zijn van Index Click Fonds
en paragraaf 3.10 (de accountantsverklaring), die afkomstig is van Ernst 8: Young Accountants. Fortis
Bank en Index Click Fonds, ieder met betrekking tot de door hen zelf aangeleverde informatie, zijn
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in het
Biedingsbericht. Fortis Bank en Index Click Fonds, ieder voor de van hen afkomstige gegevens, verklaren
dat voor zover hun per de datum van het Biedingsbericht redelijkerwijze bekend had kunnen zijn, de
gegevens van het Biedingsbericht in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens
zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het Biedingsbericht zou wijzigen. De afgifte en
verspreiding van het Biedingsbericht houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het
Biedingsbericht opgenomen informatie ook na de datum van publicatie nog steeds juist en volledig is.
Fortis Bank is een financiële instelling die in Nederland valt onder de regels en bepalingen van
De Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer.
Met uitzondering van Fortis Bank en Index Click Fonds is niemand gemachtigd namens Fortis Bank of
Index Click Fonds informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met het Bod en de
gegevens die in het Biedingsbericht zijn opgenomen. Indien door anderen dan Fortis Bank of Index Click
Fonds zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke
informatie of verklaringen niet te worden vertrouwd als verstrekt of afgelegd door of namens Fortis Bank
of Index Click Fonds.
Aandeelhouders van Index Click Fonds wordt geadviseerd het Biedingsbericht nauwkeurig te bestuderen
en waar nodig onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen beeld te kunnen vormen
van het Bod en van hetgeen in het Biedingsbericht wordt behandeld en uiteengezet.
Op het Biedingsbericht en het Bod is Nederlands recht van toepassing. Het Biedingsbericht verschijnt
uitsluitend in de Nederlandse taal, met uitzondering van de Engelse tekst van de vermelde algemene
restrictie en restricties voor de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan
en Australië.
Exemplaren van het Biedingsbericht, de Jaarrekening 2000, het halfjaarbericht ultimo juni 2001, de
Statuten en de jaarrekeningen 1999 en 1998 van Index Click Fonds zijn kosteloos verkrijgbaar ten
kantore van:
Fortis Bank (Nederland) N.V.
Afdeling Business Information Systems
Rokin 55
Postbus 243
1000 AE Amsterdam
Tel: 020 527 24 67
Fax: 020 527 19 28
Index Click Fonds N.V.
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch
Tel: 073 548 85 39
Fax: 073 548 88 62
F.van Lanschot Bankiers N.V.
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch
Tel: 0800 1620
Fax: 073 548 35 33
www.vanlanschot.com
Voor meer informatie over Fortis Bank wordt verwezen naar de website van Fortis Bank:
www.fortisbank.nl
Amsterdam, 28 november 2001

SAMENVATTING/TIJDSCHEMA
Dezeparagraaf is slechts een samenvatting van het Biedingsbericht. Aandeelhouders wordt geadviseerd het
Biedingsbericht nauwkeurig en in zijn geheel te bestuderen en waar nodig onafhankelijk advies in te winnen,
teneinde zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over het Bod en over hetgeen in het Biedingsbericht
wordt behandeld en uiteengezet.
De woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis als omschreven
onder 'Definities'.
Het Bod
Fortis Bank brengt een openbaar bod in contanten uit op alle Aandelen. Aan Aandeelhouders wordt door
Fortis Bank per Aandeel een bedrag in contanten geboden gelijk aan 98,75% van de Netto Intrinsieke
Waarde, uitgedrukt in euro. Zie Hoofdstuk 1, 'Het Bod', met name paragraaf 1.2, 'Voorwaarden van het
Bod', en voorts 'Uitnodiging aan Aandeelhouders' (pag. 9).
Het Bod is onderworpen aan bepaalde restricties. Zie 'Beperkingen/Restrictions' (pag. 1 en 2) en
'Belangrijke informatie' (pag. 3).
De Raad van Commissarissen en de Directie bevelen de Aandeelhouders ten zeerste aan het Bod te
accepteren. Zie Hoofdstuk 2, 'Aanbeveling door de Raad van Commissarissen en de Directie aan de
Aandeelhouders'.
Tijdschema
29 november 2001

Uitbrengen Bod en verkrijgbaarstelling Biedingsbericht

30 november 2001

Start Aanmeldingstermijn

14 december 2001

BAVA

24 december 2001 t/m
7januari 2002

Verkoop en levering beleggingsportefeuille en
optiecontracten ingevolge de Verkooptransactie

Behoudens verlenging:
2januari 2002

Einde Aanmeldingstermijn

Uiterlijk 9januari 2002

Bekendmaking omtrent Gestanddoening van het Bod en
van de Prijs

Uiterlijk vijf Beursdagen na Gestanddoening

Betaaldatum

Notering en vergunning
Afhankelijk van het aantal Aandelen dat Fortis Bank op de Betaaldatum zal hebben verworven, ligt het
in de bedoeling van Fortis Bank en Index Click Fonds om op enig moment na de Betaaldatum met
Euronext Amsterdam N.V. in overleg te treden met als doel de notering van de Aandelen op de Officiële
Markt van de Effectenbeurs te beëindigen en voorts, met inachtneming van de vereisten van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen, op enig moment na de Betaaldatum aan De Nederlandsche Bank N.V.
een verzoek te doen tot intrekking van de vergunning van Index Click Fonds ingevolge de Wet toezicht
beleggingsinstellingen.
Mededelingen
Mededelingen zullen in ieder geval worden gedaan in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam
N.V. en één of meer landelijke dagbladen.
BAVA
De BAVAwordt gehouden op 14 december 2001. In deze vergadering zal de bespreking van het Bod
plaatsvinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9q lid 1 Bte. Voorts zal in het kader van het Bod
een voorstel tot goedkeuring van de gehele transactie inzake het Bod (waaronder onder meer wordt

begrepen de verkoop van de gehele beleggingsportefeuille van Index Click Fonds door middel van het
effectueren van deVerkooptransactie, zoals nader omschreven inparagraaf 1.7.2 en debetaling van een
beëindigingsvergoeding ineens aan VanLanschot Beheer ter compensatie van de niet-inachtneming van
de contractuele opzegtermijn ingevolge de managementovereenkomst tussen Index Click Fonds enVan
Lanschot Beheer, zoals nader omschreven in paragraaf 3.11) aan de aandeelhouders ter besluitvorming
worden voorgelegd (zie ook paragraaf 1.2, 'Voorwaarden van het Bod').
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DEFINITIES
Aandeel/Aandelen

één/meer bij derden uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van
Index ClickFonds met een nominale waarde van NLG1,00 per gewoon
aandeel

Aandeelhouder(s)

houder(s) van één of meer Aandelen

Aanmeldingstermijn

periode gedurende welke Aandeelhouders hun Aandelen kunnen
aanmelden, zijnde van 30november 2001totenmet 2januari 2002om
15.00 uur, Nederlandse tijd, behoudens de mogelijkheid van verlenging
van deze periode zoals vermeld in artikel 9o lid 5Bte

BAVA

buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Index
ClickFonds,tehouden op 14december 2001om 15.00uur ten kantore
van Van Lanschot Beheer aan het Leonardo da Vinciplein 60 te
's-Hertogenbosch

Betaaldatum

datum van betaling van de Prijs aan de Aandeelhouders die hun
Aandelen ingevolge het Bod aan Fortis Bank hebben aangeboden en
geleverd, uiterlijk vijf Beursdagen na de Dagvan Gestanddoening

Beursdag

dag waarop de Effectenbeurs geopend isvoor handel

Biedingsbericht

het onderhavige biedingsbericht gedateerd 28 november 2001, inzake
het Bod

Bod

het openbaar bod van Fortis Bank op alle Aandelen, zoals omschreven
in het Biedingsbericht

Bte

het Besluit toezicht effectenverkeer 1995,zoals nadien gewijzigd

Dag van Gestanddoening

in geval van gestanddoening van het Bod, de dag waarop Fortis Bank
bekend maakt het Bod gestand te doen, uiterlijk 9 januari 2002,
behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn

Directie

directie van Index ClickFonds, gevoerd door VanLanschot Beheer

Effectenbeurs

de effectenbeurs van Euronext AmsterdamN.V.

EUR

Euro

Fortis Bank

Fonis Bank (Nederland) N.V., een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam

Index Click Fonds

Index Click Fonds N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch

Jaarrekening 2000

het jaarverslag en de jaarrekenmg inclusief de overige gegevens over
het boekjaar 2000 van Index ClickFonds

Netto Intrinsieke Waarde

de netto vermogenswaarde per Aandeel ultimo 2januari 2002,-welke
wordt bepaald door het vermogen van Index Click Fonds (te weten de
waarde van de activa van Index Click Fonds na volledige effectuering
van de Verkooptransactie, verminderd met de verplichtingen van Index
Click Fonds en met het door de Prioriteit op de Prioriteitsaandelen
gestortebedrag) verminderd metdeTransactiekosten, tedelen doorhet
getal gelijk aan het aantal geplaatste gewone aandelen in het kapitaal
van Index Click Fonds. Devaststelling van de Netto Intrinsieke Waarde
zal worden gecontroleerd door Ernst 8c YoungAccountants

NLG

Nederlandse gulden

Prioriteit

Stichting Prioriteit Index Click Fonds, statutair gevestigd te
's-Hertogenbosch, houdster van de Prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandeel/
Prioriteitsaandelen

één/meer prioriteitsaandelen in het kapitaal van Index Click Fonds met
een nominale waarde van NLG 1,00 per prioriteitsaandeel

Prijs

het bedrag in contanten dat Fortis Bank biedt voor elk Aandeel gelijk
aan 98,75%van de Netto Intrinsieke Waarde, uitgedrukt in euro

Raad van Commissarissen

raad van commissarissen van Index Click Fonds

Statuten

de thans geldende statuten van Index Click Fonds, vastgesteld bij de
oprichting op 20 november 1996

STE

De Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam

Transactiekosten

de kosten betreffende het Bod, zijnde de kosten van juridische, fiscale
en financiële adviseurs en van accountants, kosten van advenenties,
kosten van het Biedingsbericht (waaronder drukkosten), effectenverwisselingskosten, kosten van de BAVA, de toezichtskosten van de
STE en Euronext Amsterdam N.V., de kosten van de verkoop van de
beleggingsportefeuille van Index Click Fonds en de vergoeding voor
Fortis Bank voor het afgeven van call opties beide ingevolge de
Verkooptransactie, en de kosten van de beëindigingsvergoeding
ingevolge de managementovereenkomst (zie daarover nader paragraaf
3.11), welke transactiekosten aan een maximum van EUR 3.000.000
zijn gebonden

Van Lanschot Asset
Management

VanLanschotAssetManagement B.V,statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch

Van Lanschot Beheer

F.van Lanschot Beheer B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch

Verkooptransactie

de transactie waarbij in de periode van 24 december 2001 tot en met
uiterlijk 7januari 2002 krachtens een overeenkomst tussen Fortis Bank
en Index Click Fonds (i) Fortis Bank in overleg met, namens en voor
rekening van Index Click Fonds (uiterlijk op 2januari 2002) alle door
Index Click Fonds gehouden aandelen en de optiecontracten waarbij
Index Click Fonds partij is zal verkopen dan wel de optiecontracten
zullen worden afgewikkeld en (ii) Index Click Fonds die aandelen en
optiecontracten zal leveren aan de betreffende kopers, waarbij (iii) ten
aanzien van zowel de aandelen als de optiecontracten door Fortis Bank
aan Index Click Fonds een optie verleend wordt om tegen de
gerealiseerde verkoopprijs (vermeerderd met rente) evenveel en
soortgelijke aandelen en optiecontracten van Fortis Bank terug te
kopen, welke optie uitoefenbaar isbij niet-gestanddoening van het Bod,
een en ander zoals nader omschreven in paragraaf 1.7.2

UITNODIGING AAN AANDEELHOUDERS
Fortis Bank brengt een openbaar bod uit op alle Aandelen. Onder verwijzing naar de mededelingen,
voorwaarden en restricties in het Biedingsbericht worden Aandeelhouders uitgenodigd om de door hen
gehouden Aandelen ter verkoop aan te melden op de wijze en onder de voorwaarden als hieronder
beschreven:
a.

Het Bod wordt gedaan door Fortis Bank. Fortis Bank biedt voor elkAandeel een bedrag in contanten
gelijk aan 98,75% van de Netto Intrinsieke Waarde, uitgedrukt in euro. In geval van
gestanddoening van het Bod zal de Prijs door Fortis Bank bekend worden gemaakt in de openbare
mededeling inzake de gestanddoening van het Bod (zie paragraaf (e) hieronder).

b.

Aandeelhouders wordt verzocht hun Aandelen uiterlijk op 2januari 2002, om 15.00 uur, via hun
bank of commissionair, bij Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KKte Amsterdam aan te
melden. Tot de Effectenbeurs toegelaten instellingen kunnen uitsluitend bij Fortis Bank
(Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KKte Amsterdam aanmelden. Door aanmelding, die schriftelijk
dient te geschieden, verklaren de tot de Effectenbeurs toegelaten instellingen de aangemelde
stukken in bewaring te hebben en verplichten de tot de Effectenbeurs toegelaten instellingen zich,
bij gestanddoening van het Bod, tot levering van de aangemelde Aandelen aan Fortis Bank.

c.

Gestanddoening van het Bod wordt afhankelijk gesteld van de vervulling van de voorwaarden zoals
uiteengezet in paragraaf 1.2 van het Biedingsbericht. Fortis Bank behoudt zich het recht voor het
Bod gestand te doen ook in geval aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan wordt. Op de
genoemde voorwaarden kan alleen door Fortis Bank een beroep worden gedaan.

d.

Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, met als gevolg dat de verplichting om bekend te
maken of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan wordt uitgesteld, zal een aankondiging hiervan
worden gedaan uiterlijk op de derde Beursdag na de sluiting van de Aanmeldingstermijn, conform
artikel 9o lid 5 Bte. Een aanmelding wordt geacht onherroepelijk te zijn, tenzij anders wordt
bepaald door het Bte.

e.

Binnen vijf Beursdagen na het einde van de Aanmeldingstermijn zal per advertentie in ten minste
de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. en één of meer landelijk verspreide
Nederlandse dagbladen worden bekendgemaakt of het Bod gestand wordt gedaan, dan wel of nog
onzekerheid bestaat over de vervulling van de voorwaarden van het Bod. Indien het Bod gestand
wordt gedaan zal in de genoemde advertentie tevens de Prijs worden bekend gemaakt en de
Betaaldatum, uiterlijk vijf Beursdagen na de Dag van Gestanddoening, worden aangekondigd. Op
de Betaaldatum zal voor ieder aangemeld en geleverd Aandeel de Prijs worden betaald, een en
ander conform de in het Biedingsbericht vervatte voorwaarden. Na gestanddoening van het Bod is
ontbinding of vernietiging van de onderliggende overeenkomst uitgesloten.

f.

De tot de Effectenbeurs toegelaten instellingen zullen van Fonis Bank voor rekening van Index
Click Fonds een commissie ontvangen per aangemeld Aandeel conform de 'Tarieven Corporate
Actions' van Fortis Bank, met een maximum van EUR 10.000 per depotcliënt. Deze toegelaten
instellingen dienen deze commissie binnen dertig dagen na gestanddoening van het Bod te hebben
geclaimd bij Fortis Bank. Aan de individuele Aandeelhouders zullen door de tot de Effectenbeurs
toegelaten instellingen in beginsel geen kosten worden berekend in verband met de aanmelding
van de Aandelen.

g.

Het Bod wordt gedaan met inachtneming van alle voorwaarden, beperkingen en restricties vervat
in het Biedingsbericht. Fonis Bank behoudt zich het recht voor om enige aanmelding ter verkoop
te accepteren indien deze aanmelding niet is geschied op de wijze zoals hierboven is vermeld.

h.

Op het Biedingsbericht en het Bod is Nederlands recht van toepassing.

BUITENGEWONE ALGEMENEVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
De BAVA zal worden gehouden op 14 december 2001 om 15.00 uur ten kantore van Van Lanschot
Beheer, aan het Leonardo da Vinciplein 60 te 's-Hertogenbosch.
In dezevergadering zaldebesprekingvan het Bodplaatsvinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel
9q lid 1Bte.Voorts zal in het kader van het Bod een voorstel tot goedkeuring van de gehele transactie
inzake het Bod (waaronder onder meerwordt begrepen deverkoopvan degehele beleggingsportefeuille
van Index Click Fonds door middel van het effectueren van de Verkooptransactie, zoals nader
omschreven in paragraaf 1.7.2 en de betaling van een beëindigingsvergoeding ineens aan Van Lanschot
Beheer ter compensatie van de niet-inachtneming van de contractuele opzegtermijn ingevolge de
managementovereenkomst tussen IndexClickFondsenVanLanschot Beheer, zoalsnader omschreven in
paragraaf 3.11) aan de aandeelhouders ter besluitvorming worden voorgelegd (zie ook paragraaf 1.2,
'Voorwaarden van het Bod').
Deoproep voor de BAVA geschiedt conform de Statuten.
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1

HET BOD

1.1

Beschrijving van het Bod

Op 10 oktober 2001 deelden Index Click Fonds, F. van Lanschot Bankiers N.V. en Fonis Bank in een
gezamenlijk persbericht mede dat de verwachting gerechtvaardigd was dat overeenstemming zou
worden bereikt over de voorwaarden van een openbaar bod door Fortis Bank op alle uitstaande gewone
aandelen in Index Click Fonds. Op 9 november 2001 deelden Index ClickFonds, F. van Lanschot Bankiers
N.V.en Fortis Bank in een gezamenlijk persbericht mede dat overeenstemming was bereikt over een door
Fortis Bank uit te brengen openbaar bod op alle uitstaande gewone aandelen in Index Click Fonds. Het
Bod luidt als volgt:
Fortis Bank biedt voor elk Aandeel een bedrag in contanten gelijk aan 98,75% van de Netto Intrinsieke
Waarde, uitgedrukt in euro. De hoogte van het Bod wordt onderbouwd in paragraaf 1.4.
De gestanddoening van het Bod wordt afhankelijk gesteld van de vervulling van de voorwaarden zoals
hierna in paragraaf 1.2 opgenomen.

1.2

Voorwaarden van het Bod

De gestanddoening van het Bod wordt afhankelijk gesteld van de vervulling van de volgende
voorwaarden:
(a) het aantal Aandelen dat wordt aangemeld ter aanvaarding van het Bod vóór het einde van de
Aanmeldingstermijn, tezamen met het aantal Aandelen dat Fortis Bank bij het einde van de
Aanmeldingstermijn voor eigen rekening houdt, vertegenwoordigt tenminste 95% van het bij het
einde van de Aanmeldingstermijn totaal aantal geplaatste Aandelen;
(b) de BAVA zal vóór 24 december 2001 hebben ingestemd met de gehele transactie inzake het Bod
(waaronder onder meer wordt begrepen de verkoop van de gehele beleggingsportefeuille van Index
Click Fonds door middel van het effectueren van de Verkooptransactie, zoals nader omschreven in
paragraaf 1.7.2 en de betaling van een beëindigingsvergoeding ineens aan Van Lanschot Beheer ter
compensatie van de niet-inachtneming van de contractuele opzegtermijn ingevolge de managementovereenkomst tussen Index Click Fonds en Van Lanschot Beheer, zoals nader omschreven in
paragraaf 3.11);
(c) vóór de Dag van Gestanddoening wordt niet een openbare mededeling gedaan, waaruit voor het
eerst blijkt dat een ander dan Fortis Bank een openbaar bod op Aandelen voorbereidt, aankondigt
of uitbrengt, dan wel het recht heeft verkregen of de toezegging heeft gedaan tot het nemen van
door Index Click Fonds uit te geven effecten;
(d) vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot de Dag van Gestanddoening is
geen mededeling van de STE ontvangen dat het Bod is uitgebracht in strijd met Hoofdstuk IIA van
de Wet toezicht effectenverkeer 1995, in welk geval effecteninstellingen conform het bepaalde in
artikel 32a Bte geen medewerking zouden mogen verlenen aan de uitvoering en afwikkeling van
het Bod;
(e) Index Click Fonds zal vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht en vóór de
Dag van Gestanddoening geen transactie zijn aangegaan of medewerking hebben verleend aan een
transactie, betreffende de verkoop of uitgifte aan derden van Aandelen en/of rechten daarop en
geen verplichting zijn aangegaan om het voorgaande te zullen doen, noch zal Index Click Fonds
zich op welke manier dan ook hebben verbonden om een dividend of andere uitkering te betalen
of zal zij een dividend of andere uitkering hebben betaald;
(0

vóór de Dag van Gestanddoening zullen:
(i) alle in verband met het Bod en de daarmee samenhangende wijziging van zeggenschapsverhoudingen, vereiste of gewenste goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen en toestemmingen van binnen- en/of buitenlandse overheden en/of andere derden onherroepelijk zijn
verkregen en volledig van kracht gebleven;
(ii) binnen- en/of buitenlandse overheden noch andere derden bekleed met openbaar gezag
stappen hebben gezet of aangekondigd, die het Bod en de daarmee beoogde wijziging in de
zeggenschapsverhoudingen zouden kunnen verhinderen dan wel die op andere wijze zouden
kunnen resulteren in aanmerkelijk nadelige gevolgen voor Fortis Bank of Index Click Fonds;
en
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(iii) alle krachtens toepasselijke regelgeving geldende wachtperioden zijn verstreken, gedurende
welke binnen- en/of buitenlandse overheden of andere derden bekleed met openbaar gezag
de hiervoor bedoelde stappen kunnen zetten of aankondigen, dan wel binnen- en/of
buitenlandse overheden of andere derden bekleed met openbaar gezag bezwaar kunnen
maken tegen het Bod en de daarmee beoogde wijziging van de zeggenschapsverhoudingen;
(g) vóór de Dagvan Gestanddoening hebben zich geen feiten of omstandigheden voorgedaan die aan
Fortis Bank ten tijde van het uitbrengen van het Bod niet bekend waren of behoefden te zijn
(waaronder begrepen maar niet beperkt tot buitengewone ontwikkelingen -nationaal en
internationaal-, financiële, politieke en/of economische omstandigheden) en die van zodanig
essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van Fortis Bank verwacht kan worden dat zij het Bod
gestand doet;
(h) de levering door Index Click Fonds van de door haar gehouden aandelen onder de
Verkooptransactie zal uiterlijk op 7januari 2002 hebben plaatsgevonden;
(i) de levering of afwikkeling door Index Click Fonds van de door haar gehouden optiecontracten
onder deVerkooptransactie zal uiterlijk op 2januari 2002 hebben plaatsgevonden;
(j) vóór de Dag van Gestanddoening is geen wetswijziging van kracht geworden of een nieuwe
interpretatie van bestaande wetgeving door een bevoegde rechterlijke instantie tot stand gekomen,
die tot gevolg heeft dat Index Click Fonds de status van fiscale beleggingsinstelling heeft verloren
dan wel zalverliezen met ingang van enig moment dat isgelegen vóór 1 januari 2002;
(k) vóór de Dagvan Gestanddoening zijn geen handelingen verricht door Index ClickFondsbuiten het
kader van het Bod ofdoor derden die tot gevolghebben dat Index ClickFondsde status van fiscale
beleggingsinstelling heeft verloren dan wel zal verliezen met ingang van enig moment dat is
gelegen vóór 1 januari 2002.
Fortis Bank behoudt zich het recht voor het Bod gestand te doen ook in geval aan een of meer van de
bovengenoemde voorwaarden -waarop alleen Fortis Bank zich kan beroepen- niet wordt voldaan.

1.3

Achtergrond en motivering van het Bod

IndexClickFondsbelegthaarvermogen inaandelen van Nederlandse ondernemingen diedeel uitmaken
van de AEX-index en in afgeleide instrumenten. In elke onderneming wordt een belang genomen dat
overeenkomt met het gewicht in deAEX-index. Het fonds heeft als doel te profiteren van de stijging van
de AEXonder afscherming van neerwaartse risico's.
Index Click Fonds heeft een 'closed-end' karakter; de beurskoers kan hoger of lager zijn dan de
intrinsieke waarde perAandeel. Dekoersvan deAandelen isreeds geruime tijd lager dan de intrinsieke
waarde.Dediscount bedroeg tussen 31december 2000en 30september 2001 (telkensberekend per het
einde van de maand) tussen de 6,25% en 11,86%.
De hierboven bedoelde neerwaartse risico's zijn door Index Click Fonds in 1997 afgeschermd door
middel van optiecontracten. Deze contracten lopen in januari 2002 af. Onder de huidige
marktomstandigheden is het vanwege de zeer hoge kosten die thans verbonden zijn aan het aangaan
van vergelijkbare nieuwe optiecontracten onaantrekkelijk om opnieuw dergelijke contracten af te
sluiten.
Indien Index Click Fonds op enig moment vóór 2006 zou besluiten de intrinsieke waarde van de
Aandelen uit te keren aan de Aandeelhouders, zou dat op grond van de huidige fiscale wetgeving in
beginsel leiden tot een heffing van 20% over de winstreserves van Index Click Fonds, waardoor de
Aandeelhouders dus slechts 80%van deze reserves zouden kunnen ontvangen.
Gelet op het voorgaande acht de Directie voortzetting van Index Click Fonds in zijn huidige vorm
moeilijk haalbaar. Het Bod biedt de Aandeelhouders een oplossing voor de voorgaande problematiek.
Door het Bod komt een groot deel van de discount aan de Aandeelhouders ten goede.

1.4

Onderbouwing van de hoogte van het Bod

De koers van de Aandelen is reeds geruime tijd lager dan de intrinsieke waarde. De discount bedroeg
tussen 31december 2000 en 30 september 2001 (telkens berekend per het einde van de maand) tussen
de 6,25% en 11,86%. Door het Bod komt een groot deel van de discount aan de Aandeelhouders ten
goede. Forris Bank biedt de Aandeelhouders 98,75%van de Netto Intrinsieke Waarde. De Transactie-
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kosten zijn in de berekening van de Netto Intrinsieke Waarde op de hierna te noemen verkoopwaarde in
mindering gebracht en betreffen de kosten van juridische, fiscale en financiële adviseurs en van
accountants, kosten van advertenties, kosten van het Biedingsbericht (waaronder drukkosten),
effectenverwisselingskosten, kosten van de BAVA, de toezichtskosten van de STE en Euronext
Amsterdam N.V., de kosten van de verkoop van de beleggingsportefeuille van Index Click Fonds en de
vergoeding voor Fortis Bank voor het afgeven van call opties beide ingevolge de Verkooptransactie, en
de kosten van de beëindigingsvergoeding ingevolge de managementovereenkomst (zie daarover nader
paragraaf 3.11). De Transactiekosten zijn gebonden aan een maximum van EUR 3.000.000, zijnde
ongeveer 1,25% van de intrinsieke waarde van Index Click Fonds op 27 november 2001.
In het onderstaande staatje wordt de opbrengst voor de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het
Bod aanmelden, bij wijze van voorbeeld inzichtelijk gemaakt. In het staatje wordt bij het begrip
verkoopwaarde uitgegaan van de opbrengst van de verkoop van de ponefeuille van Index Click Fonds
onder de Verkooptransactie zoals beschreven in het Biedingsbericht, verminderd met de verplichtingen
van Index Click Fonds en met het door de Prioriteit op de Prioriteitsaandelen gestorte bedrag.
Verkoopwaarde:

100%

Transactiekosten 1 :

1,25%

Netto Intrinsieke Waarde:
Fortis Bank biedt de Aandeelhouders 98,75%
van de Netto Intrinsieke Waarde:
Opbrengst voor de Aandeelhouders die hun
Aandelen aanmelden, uitgedrukt in een
percentage van de verkoopwaarde:

1.5

98,75%
98,75%
x
97,52%

Financiering van het Bod

Fortis Bank zal het Bod financieren uit eigen middelen en/of door middel van leningen aangetrokken
binnen de Fortis groep.

1.6

Betaling en levering

Aangezien de Netto Intrinsieke Waarde en daarmee de Prijs pas na effectuering van de Verkooptransactie
vastgesteld kan worden, heeft de STE ermee ingestemd dat de Prijs bekend zal worden gemaakt in de
mededeling inzake de gestanddoening van het Bod. De Dag van Gestanddoening zal gelegen zijn op ten
hoogste vijf Beursdagen na het einde van de Aanmeldingstermijn. Levering en betaling zullen uiterlijk
vijf Beursdagen na de Dag van Gestanddoening plaatsvinden. Zie verder hieromtrent het hoofdstuk
'Uitnodiging aan Aandeelhouders' en paragraaf 1.9 onder punt h.

1.7

Toekomstplannen na gestanddoening

1.7.1 Juridische structuur
Het streven van Fortis Bank is er op gericht dat Fortis Bank 100% van de Aandelen zal gaan houden.
Het ligt in de bedoeling van Fortis Bank en Index Click Fonds om, indien het Bod gestand wordt gedaan
en afhankelijk van het aantal Aandelen dat Fortis Bank ingevolge het Bod zal hebben verworven, op enig
moment na de Betaaldatum met Euronext Amsterdam N.V. in overleg te treden met als doel de notering
van de Aandelen op de Officiële Markt van de Effectenbeurs te beëindigen.
Afhankelijk van het aantal Aandelen dat Fortis Bank op de Betaaldatum zal hebben verworven ligt het
in de bedoeling van Fortis Bank en Index Click Fonds om, met inachtneming van de vereisten van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen, op enig moment na de Betaaldatum aan De Nederlandsche Bank N.V.
een verzoek te doen tot intrekking van de vergunning van Index Click Fonds ingevolge de Wet toezicht
beleggingsinstellingen.
Het ligt in de bedoeling van Fortis Bank en Index Click Fonds om, indien het Bod gestand wordt gedaan,
na de Betaaldatum een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Index Click Fonds
bijeen te roepen, waarvoor onder meer zullen worden geagendeerd (i) voordracht tot benoeming van
nieuwe leden van de Directie en van de Raad van Commissarissen en (ii) wijziging van de Statuten,
' Gebaseerd op deintrinsieke waardevan Index Click Fondsop 27 november2001.
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welke wijziging in ieder geval zal strekken tot afschaffing van de bijzondere zeggenschaps- en
voordrachtsrechten van de Prioriteitsaandeelhouders. De huidige leden van de Directie en de Raad van
Commissarissen zullen aftreden op het moment van benoeming van de nieuwe leden waarbij aan geen
van hen een vergoeding zal worden betaald ter zake van hun aftreden, anders dan de beëindigingsvergoeding aan Van Lanschot Beheer zoals nader omschreven in paragraaf 3.11.
Bij gestanddoening van het Bod zullen de activa van Index Click Fonds per de Dag van Gestanddoening
nagenoeg volledig uit liquide middelen bestaan.
Ook na gestanddoening van het Bod zullen het doel en de feitelijke werkzaamheden van Index Click
Fonds bestaan uit het beleggen van vermogen.
Voorts wordt verwezen naar paragraaf 1.10, 'Fiscale aspecten'.
1.7.2 Verkoop vande portefeuille
Fortis Bank zal een overeenkomst met Index Click Fonds sluiten ter zake van de verkoop, ingevolge de
Verkooptransactie, van de door Index Click Fonds gehouden beleggingsportefeuille, zodra hiertoe
toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders is verkregen. Krachtens deze
overeenkomst zal in de periode van 24 december 2001 tot en met uiterlijk 2januari 2002 Fortis Bank in
overleg met, namens en voor rekening van Index Click Fonds alle door Index Click Fonds gehouden
aandelen en de optiecontracten waarbij Index Click Fonds partij is verkopen. In overleg tussen Fortis
Bank en Index Click Fonds kunnen de optiecontracten ook worden afgewikkeld in plaats van verkocht.
Fortis Bank zal zich hierbij in het belang van de Aandeelhouders naar beste vermogen inspannen om de
opbrengst te optimaliseren. Index Click Fonds zal vervolgens in de periode van 24 december 2001 tot en
met uiterlijk 7 januari 2002 de aandelen en in de periode van 24 december 2001 tot en met uiterlijk
2 januari 2002 de optiecontracten aan de betreffende kopers leveren tegen contante betaling. Uit de
opbrengst van deze verkoop zal Index Click Fonds haar uitstaande leningen aflossen waarna het restant
onmiddellijk tegen marktconforme voorwaarden op deposito wordt geplaatst bij Fortis Bank.
In de genoemde overeenkomst zal Fortis Bank aan Index Click Fonds, onder opschortende voorwaarde
van de levering door Index Click Fonds van de aandelen aan de betreffende kopers, het recht verlenen
om een gelijk aantal van dezelfde aandelen als Fortis Bank namens Index Click Fonds in de
Verkooptransactie zal verkopen, van Fortis Bank te kopen (call optie). Deze optie zal onmiddellijk
uitoefenbaar zijn indien en op het moment dat Fortis Bank openbaar zal hebben medegedeeld het Bod
niet gestand te doen, en isalsdan uitoefenbaar gedurende vijf Beursdagen vanaf (dus inclusief) de datum
van die openbare mededeling. In de genoemde overeenkomst zal Fortis Bank voorts, onder opschonende
voorwaarde van levering door Index Click Fonds van de optiecontracten aan de betreffende kopers of
afwikkeling van de optiecontracten, aan Index Click Fonds het recht verlenen om met Fortis Bank, of een
door Fortis Bank aan te wijzen voor Index Click Fonds redelijkerwijs acceptabele partij, een gelijk aantal
soortgelijke optiecontracten te sluiten als Fortis Bank namens Index Click Fonds in de Verkooptransactie
zal verkopen of als zal zijn afgewikkeld (call optie). Deze optie zal onmiddellijk uitoefenbaar zijn indien
en op het moment dat Fortis Bank openbaar zal hebben medegedeeld het Bod niet gestand te doen, en
is alsdan uitoefenbaar gedurende vijf Beursdagen vanaf (dus inclusief) de datum van die openbare
mededeling. De uitoefenprijs van de beide opties zal gelijk zijn aan de door Fortis Bank in de verkoop
van de aandelen en de optiecontracten voor Index Click Fonds gerealiseerde prijs, vermeerderd met de
rente die is aangegroeid in de periode tussen 24 december 2001 en de uitoefening van de call opties door
de Vennootschap op hetgeen van de gerealiseerde prijs (na aftrek van hetgeen als aflossing van de
leningen van Index Click Fonds is betaald) op het deposito is gestort. Beide voornoemde call opties
zullen alleen tezamen kunnen worden uitgeoefend door Index Click Fonds tegenover Fortis Bank en
zullen vervallen bij gestanddoening van het Bod.
Voor de verkoop van de beleggingsportefeuille (de aandelen en de optiecontracten) van Index Click
Fonds alsmede voor het afgeven van de hiervoor genoemde call opties zal Fortis Bank van Index Click
Fonds een vergoeding ontvangen van 25 basispunten (0,25%) van de verkoopprijs van de beleggingsportefeuille. Deze vergoeding maakt deel uit van de Transactiekosten.
Per de Betaaldatum zal Van Lanschot Asset Management als vermogensbeheerder van Index Click Fonds
aftreden. Het vermogensbeheer zal per die datum worden overgenomen door Fortis Bank of een door
Fortis Bank aan te wijzen partij.
1.7.3 Uitkoop minderheidsaandeelhouders
Fortis Bank overweegt om, mede afhankelijk van het aantal Aandelen dat Fortis Bank ingevolge het Bod
zal hebben verworven, na de Betaaldatum, een uitkoopprocedure als bedoeld in artikel 2:92a Burgerlijk
Wetboek te starten, teneinde 100% van het geplaatste aandelenkapitaal van Index Click Fonds te
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verwerven dan wel een juridische fusie te effectueren tussen Index Click Fonds en Fortis Bank of een of
meer van haar Nederlandse groepsmaatschappijen. Tevens behoudt Fortis Bank zich het recht voor een
juridische splitsing van Index Click Fonds in één of meerdere afzonderlijke entiteiten te effectueren, dan
wel - al dan niet in combinatie met een juridische fusie, splitsing of uitkoopprocedure - om Index Click
Fonds in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten, dan wel om één of
meerdere voorstellen tot wijziging van de statuten van Index Click Fonds aan de Aandeelhouders voor
te leggen waarbij de vennootschapsrechtelijke- en aandelenstructuur van Index Click Fonds wordt
gewijzigd. Voorts kan het beleggings- en dividendbeleid van Index Click Fonds aan wijziging onderhevig
zijn.

1.8

Prioriteitsaandelen in het kapitaal van Index Click Fonds

Fortis Bank is met de Prioriteit overeengekomen, onder voorwaarde van gestanddoening van het Bod,
dat de Prioriteit de Prioriteitsaandelen op de Dag van Gestanddoening zal overdragen aan Fortis Bank,
tegen betaling van de nominale waarde van de Prioriteitsaandelen.

1.9

Verklaringen ingevolge het Bte

Fortis Bank en Index Click Fonds verklaren dat:
(a) Fortis Bank en de.Directie en de Raad van Commissarissen van Index Click Fonds overleg hebben
gepleegd, welk overleg heeft geleid tot overeenstemming over het Bod;
(b) met inachtneming van en onverminderd de op pagina 1 en 2 van het Biedingsbericht vermelde
restricties, het Bod zich richt tot alle Aandeelhouders en dat aan alle Aandeelhouders hetzelfde Bod
wordt gedaan;
(c) bij het verschijnen van het Biedingsbericht van F. van Lanschot Bankiers N.V. de toezegging is
ontvangen dat F.van Lanschot Bankiers N.V.898.250 voor eigen rekening gehouden Aandelen (met
een totale nominale waarde van NLG 898.250) onder het Bod zal aanmelden en dat voorts geen
(andere) toezeggingen zijn ontvangen van Aandeelhouders dat zij het Bod zullen aanvaarden;
(d) bij het verschijnen van het Biedingsbericht Fortis Bank voor eigen rekening geen Aandelen houdt
en Index Click Fonds 301.723 aandelen in het kapitaal van Fortis (NL) N.V. houdt;
(e) er geen transacties in Aandelen als bedoeld in artikel 9i sub s, t of u Bte voor eigen rekening hebben
plaatsgevonden;
(0 de opgaven als bedoeld in artikel 9p Bte aan de STE zijn of worden verstrekt;
(g) Index Click Fonds geen werknemers in dienst heeft. Van het secretariaat van de SociaalEconomische Raad is bevestiging ontvangen dat het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 niet van
toepassing is;
(h) in verband met de op de datum van het Biedingsbericht nog onbekende hoogte van de Netto
Intrinsieke Waarde de STE ontheffing heeft verleend van de verplichting van anikel 9i sub b Bte
om de prijs dan wel de ruilverhouding van de Aandelen te vermelden. In plaats van de prijs of de
ruilverhouding is de grondslag voor de berekening van de prijs vermeld, zoals vervat in de definitie
van Prijs. De Prijs kan pas na effectuering van de Verkooptransactie van Index Click Fonds worden
vastgesteld. De STEheeft ermee ingestemd dat de Prijs bekend zal worden gemaakt in de openbare
mededeling inzake de gestanddoening van het Bod;
(i) de ingevolge het Bte voorgeschreven informatie, voor zover deze niet in deze paragraaf 1.9 is
opgenomen, elders in het Biedingsbericht is opgenomen.

1.10 Fiscale aspecten
Hierna worden de belangrijkste Nederlandse fiscale gevolgen voor in Nederland woonachtige of
gevestigde Aandeelhouders, die ingaan op het Bod, weergegeven.
Het navolgende is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving, zoals die vóór de datum van het
Biedingsbericht gepubliceerd is, en op dejurisprudentie met betrekking tot deze Nederlandse wetgeving.
Benadrukt wordt dat niet alle mogelijke fiscale gevolgen van het Bod zullen worden behandeld. Het
onderstaande behelst geen fiscaal advies en Aandeelhouders, in het bijzonder Aandeelhouders die buiten
Nederland woonachtig of gevestigd zijn, wordt aangeraden zich over de voor hen specifieke fiscale
aspecten van het Bod te verstaan met hun eigen belastingadviseur.
Nederlandse particuliere Aandeelhouders; beleggers
Een particuliere Aandeelhouder, die inwoner 2 is van Nederland, die ter zake van de door hem onder het
Bod aangemelde Aandelen geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet, die deze
2

Hieronder wordt mede verstaan een particuliere Aandeelhouder, die geacht wordt inwoner van Nederland te zijn dan wel die
geopteerd heeft om in Nederland als inwoner belast teworden.
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Aandelen niet rekent en ook niet dient te rekenen tot het vermogen van een (mede) voor zijn rekening
gedreven onderneming, diedezeAandelen niet rekent enooknietdient terekenen tot hetvermogenvan
een onderneming waartoe hij- anders dan alsondernemer ofaandeelhouder - medegerechtigd isen die
evenmin een aanmerkelijk belang in Index Click Fonds bezit, zal ter zake van de gestanddoening en/of
uitvoering van het Bod als zodanig, geen Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd zijn.
Nederlandse particuliere Aandeelhouders; resultaat uit overige werkzaamheden

Een particuliere Aandeelhouder, die inwoner3 isvan Nederland, en die ter zake van de door hem onder
het Bod aangemelde Aandelen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet, realiseert een uit
hoofde van de Nederlandse inkomstenbelasting belastbaar resultaat per aangemeld Aandeel ter grootte
van (maximaal) het verschil tussen de Prijs en de voor toepassing van afdeling 3.4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 geldende fiscale boekwaarde van het aangemelde Aandeel. Deze particuliere
Aandeelhouder is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanig,
Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd over voornoemd belastbaar resultaat uit overige
werkzaamheden.
Nederlandse particuliere Aandeelhouders; ondernemers/medegerechtigden

Een particuliere Aandeelhouder, die inwoner4 is van Nederland, en die door hem onder het Bod
aangemelde Aandelen rekent of dient te rekenen tot het vermogen van een (mede) voor zijn rekening
gedreven onderneming dan wel deze Aandelen rekent of dient te rekenen tot het vermogen van een
onderneming waartoe hij- anders dan alsondernemer ofaandeelhouder - medegerechtigd is, realiseert
een uit hoofde van de Nederlandse inkomstenbelasting belastbare winst per aangemeld Aandeel ter
grootte van hetverschil tussen de Prijs en de geldende fiscale boekwaarde van het aangemelde Aandeel.
Deze particuliere Aandeelhouder is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het
Bod als zodanig, Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd over voornoemde belastbare winst.
Nederlandse particuliere Aandeelhouders; aanmerkelijk belang houders

EenparticuliereAandeelhouder, dieinwoner5 isvan Nederland, enwierter zakevan dedoor hem onder
het Bod aangemelde Aandelen behoren tot een aanmerkelijk belang, realiseert een uit hoofde van de
Nederlandse inkomstenbelasting belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belangperaangemeld Aandeel ter
grootte van het verschil tussen de Prijs en de voor toepassing van afdeling 4.6.2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 geldende verkrijgingsprijs van het aangemelde Aandeel. Deze Aandeelhouder
is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanig, Nederlandse
inkomstenbelasting verschuldigd over voornoemd belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.
Nederlandse Aandeelhouders; niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen enfiscale
beleggingsinstellingen

Voor Nederlandse niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen en fiscale beleggingsinstellingen in de
zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geldt dat zij ter zake van de door hen onder
het Bod aangemelde Aandelen geen Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd zijn als gevolg
van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanig. Een fiscale beleggingsinstelling die
ingaat op het Bod kan een behaalde boekwinst in beginsel doteren aan de herbeleggingsreserve.
Nederlandse Aandeelhouders; niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen enfiscale
beleggingsinstellingen

InNederland gevestigde lichamen diezijn onderworpen aan deheffing vanvennootschapsbelasting, niet
zijnde fiscale beleggingsinstellingen in de zinvan artikel 28Wetopde vennootschapsbelasting 1969,en
buitenlandse lichamen die de Aandelen rekenen tot het vermogen van een (mede) voor hun rekening
gedreven Nederlandse onderneming, realiseren ter zake van de door hen onder het Bod aangemelde
Aandelen een uit hoofde van de Nederlandse vennootschapsbelasting belastbare winst per aangemeld
Aandeel ter grootte van het verschil tussen de Prijs en de geldende fiscale boekwaarde van het
aangemelde Aandeel. Deze Aandeelhouders zijn derhalve ter zake van de gestanddoening en/of
uitvoeringvan het Bod alszodanig, Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd over voornoemde
belastbare winst. Dit is alleen anders, indien en voor zover op deze belastbare winst de deelnemingsvrijstelling in de zin van arrikel 13 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is.
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AANBEVELING DOOR DE RAADVAN COMMISSARISSEN ENDE
DIRECTIE AAN DE AANDEELHOUDERS

De Directie, de Raad van Commissarissen en Fortis Bank hebben het Bod besproken. Deze besprekingen
hebben ertoe geleid dat overeenstemming inzake het Bod is bereikt en dat het Bod zoals beschreven in
het Biedingsbericht zal worden voorgelegd aan de Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen en de
Directie hebben het volgende geconstateerd:
1.

De koersontwikkeling van de Aandelen blijft achter bij de ontwikkeling van de intrinsieke waarde
van de portefeuille effecten die Index Click Fonds houdt. De discount bedroeg tussen 31 december
2000 en 30 september 2001 (telkens berekend per het einde van de maand) tussen de 6,25% en
11,86%.

2.

Terugkijkend kan geconstateerd worden dat Index Click Fonds beantwoord heeft aan de destijds
geformuleerde verwachtingen bij het behalen van de 'clicks'. Thans naderen de optiecontracten ter
afscherming van de neerwaartse risico's het einde van hun looptijd (eind januari 2002). Onder de
huidige marktomstandigheden is het vanwege de zeer hoge kosten die verbonden zijn aan het
aangaan van vergelijkbare nieuwe optiecontracten onaantrekkelijk om opnieuw dergelijke
contracten af te sluiten.

3.

Indien Index Click Fonds op enig moment vóór 2006 zou besluiten de intrinsieke waarde van de
Aandelen uit te keren aan de Aandeelhouders, zou dat op grond van de huidige fiscale wetgeving
in beginsel leiden tot een heffing van 20% over de winstreserves van Index Click Fonds, waardoor
de Aandeelhouders dus slechts 80% van deze reserves zouden kunnen ontvangen.

Gelet op het voorgaande acht de Directie voortzetting van Index Click Fonds in zijn huidige vorm
moeilijk haalbaar. Terugbetaling aan de Aandeelhouders door Index Click Fonds stuit thans (en in ieder
geval tot 2006) op de hiervoor sub 3 genoemde fiscale bezwaren. Het Bod biedt de Aandeelhouders een
oplossing voor de voorgaande problematiek. Door het Bod komt een groot deel van de discount aan de
Aandeelhouders ten goede.
Samenvattend biedt het Bod de Aandeelhouders liquiditeit tegen een prijs die de intrinsieke waarde zo
veel mogelijk benadert. Directie en Raad van Commissarissen bevelen het bod derhalve ten zeerste aan
de Aandeelhouders aan.
DeRaad van Commissarissen
W.A. Pierhagen (voorzitter)
C.M. den Engelsen
P.R. Zwart

De Directie
F.van Lanschot Beheer B.V.
waarvan de bestuurders zijn:
G.L. Sirks
R. Verdam
P.M.M. Zijlmans
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INFORMATIE OVER INDEX CLICK FONDS
Voor een meer gedetailleerde financiële en organisatorische beschrijving wordt verwezen naar de
Jaarrekening 2000, het halfjaarbericht ultimo juni 2001 van Index Click Fonds en de Statuten, welke
documenten kosteloos verkrijgbaar zijn bij Index Click Fonds, F.van Lanschot Bankiers N.V. en Fonis
Bank.

3.1

Beschrijving van de onderneming

Index Click Fonds is bij akte d.d. 20 november 1996 opgericht en is statutair gevestigd te
's-Hertogenbosch. Index Click Fonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant en omstreken onder nummer 16084676. Aan Index Click
Fonds iseen vergunning verleend ingevolge artikel 5van de Wettoezicht beleggingsinstellingen.
Index Click Fonds N.V. is een beleggingsmaatschappij van F.van Lanschot Bankiers N.V. die belegt in
aandelen van Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index en in afgeleide
instrumenten. In elke onderneming wordt een belang genomen dat overeenkomt met het gewicht in de
AEX-index. Het fonds heeft als doel te profiteren van de stijging van de AEXonder afscherming van
neerwaartse risico's.Index Click Fondsheeft een 'closed-end' karakter; debeurskoers kan hoger of lager
zijn dan de intrinsieke waarde per Aandeel. Index Click Fonds heeft geen werknemers in dienst.
De Prioriteit komt krachtens de Statuten onder meer de bevoegdheid toe tot het vaststellen van het
aantal leden van de Directie en de Raad van Commissarissen en het doen van een bindende voordracht
voor nieuw te benoemen leden van de Directie en de Raad van Commissarissen.
Er zijn geenjuridische procedures aanhangig waarbij Index Click Fonds partij is.
Per 27 november 2001 bedroeg de netto vermogenswaarde per Aandeel Index Click Fonds EUR 61,22
(gebaseerd op de slotkoersen van 27 november 2001) en stonden er 3.900.000 Aandelen, en 10
Prioriteitsaandelen uit.Voorzover Index ClickFondsbekend is,iser één Aandeelhouder met een belang
in Aandelen van 5%of meer, te weten F.van Lanschot Bankiers N.V.(zie paragraaf 3.7).
In de financiële positie van Index Click Fonds zijn geen materiële veranderingen opgetreden sinds
30 september2001.

3.2

Management

DeRaad van Commissarissen en de Directie zijn als volgt samengesteld:
Raad van Commissarissen
W.A.Pierhagen (voorzitter)
C.M. den Engelsen
P.R. Zwart
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Directie
Van Lanschot Beheer
waarvan de bestuurders zijn:
G.L.Sirks
R.Verdam
P.M.M. Zijlmans

3.3

Koersontwikkeling Aandelen

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de slotkoersontwikkeling van de Aandelen op dagbasis:

Onderstaande grafiek geeft een overzichtvan deslotkoersontwikkeling van deAandelen opdagbasisvan
de laatste 30 handelsdagen:
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Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het verloop van de discount op maandbasis:
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3.4

Balans per 30 september 2001, 31 december 2000, 31 december 1999 en
31 december 1998

(bedragen in euro)
Balans

31/12/98

31/12/99

31/12/00

30/09/01 6

275.301.694

317.780.083

299.990.587

243.007.281

886.763
19.256

1.418.394
16.553

1.471.708
3.707

1.779.163
3.116

906.019

1.434.947

1.475.415

1.782.279

68.068
339.412

45.378
152.382

22.689
299.926

5.672
728.466

407.480

197.760

322.615

734.138

276.615.193

319.412.790

301.788.617

245.523.698

1.769.747
139.809.685
68.068
118.476.806
976.589

1.769.747
139.809.685
45.378
163.102.565
1.901.311

1.769.747
139.809.685
22.689
148.616.563
1.853.603

1.769.747
139.809.685
5.672
92.767.927
4.073.847

261.100.895

306.628.686

292.072.287

238.426.878

15.428.527

12.705.846

9.000.000

7.000.000

0
54.006
31.765

0
43.158
35.100

624.000
42.330
50.000

0
59.465
37.355

85.771

78.258

716.330

96.820

319.412.790

301.788.617

245.523.698

ACTIVA
Financiële beleggingen
Aandelen en opties

Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige activa
Immateriële vaste activa
Liquide middelen

Totaal activa
PASSIVA
Eigen Vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke reserve
Koersverschillenreserve
Overige reserves

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulden
Dividend
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

276.615.193

Dewaardering van deopties per 30 september 2001 isniet door eenexterne partij getoetst.
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3.5 Winst- en verliesrekening over de boekjaren 2000,1999 en 1998 en de
periode t/m 30 september 2001
(bedragen in euro)
1998

1999

2000

2001
(t/m 30/09)

Opbrengsten uit beleggingen
Overige bedrijfsopbrengsten

1.908.272
10.004

2.228.239
8.466

2.011.694
24.048

3.192.537
40.971

Som der bedrijfsopbrengsten

1.918.276

2.236.705

2.035.742

3.233.508

Beheerskosten en rentelasten
Afschrijvingen op immateriële vasteactiva
Overige bedrijfslasten

1.329.048
22.688
71.096

1.226.327
22.690
85.656

1.344.666
22.689
114.784

918.923
17.017
94.341

Som der bedrijfslasten

1.422.832

1.334.673

1.482.139

1.030.281

495.444

902.032

553.603

2.203.227

Wijzigingen inde reserves uit hoofdevan
koersverschillen

67.203.533

44.625.759

-14.486.002

-55.848.636

Totaal beleggingsresultaat

67.698.977

45.527.791

-13.932.399

-53.645.409

495.444

902.032

553.603

2.203.227

0
495.444

0
902.032

624.000
-70.397

0
2.203.227

495.444

902.032

553.603

2.203.227

Winst- en verliesrekening

Resultaat

Bestemming van het resultaat
Resultaat boekjaar
Verdeling
Dividend
Overige reserves
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3.6

Kasstroomoverzicht over de boekjaren 2000,1999 en 1998 en de periode
t/m 30 september 2001

(bedragen in euro)
Kasstroomoverzicht

1998

1999

2000

2001
(t/m 30/09)

495.444

902.032

553.603

2.203.227

-61.894.311
64.276.693

-21.210.081
23.798.817

-44.974.471
48.758.727

-31.753.596
33.206.344

2.382.382

2.588.736

3.784.256

1.452.748

-448.990
22.688
-477.679
-2.371

-441.366
22.690
-528.928
-7.513

-480.762
22.689
-40.468
14.072

-318.078
17.017
-306.864
4.490

-906.352

-955.117

-484.469

-603.435

1.971.474

2.535.651

3.853.390

3.052.540

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Resultaat
Beleggingen
Aankopen
Verkopen

srve
Mutatie immateriële vasteactiva
Mutatie vorderingen
Mutatie schulden

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend
Aflossing langlopende schulden

0
-1.860.499

0
-2.722.681

0
-3.705.846

-624.000
-2.000.000

Kasstroom uitfinancieringsactiviteiten

-1.860.499

-2.722.681

-3.705.846

-2.624.000

-187.030

147.544

428.540

339.412

152.382

299.926

152.382

299.926

728.466

Mutatie Liquide Middelen
Stand liquide middelen begin boekjaar
Standliquidemiddeleneindeboekjaar / periode
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110.975
228.437
339.412

3.7 Wet melding zeggenschap
In het kader van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 is door
Index Click Fonds de navolgende melding ontvangen aangaande door derden in haar aandelenkapitaal
gehouden belangen:
Instelling:
Van Lanschot N.V.

3.8

Belang:
18,46%

Datum ontstaan meldingsplicht:
22 mei 2000

Portefeuilleverdeling

Index Click Fonds belegt in aandelen van Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van deAEXindex en in afgeleide instrumenten, zijnde de optiecontracten ter afscherming van de neerwaartse
risico's. In elke onderneming wordt een belang genomen dat overeenkomt met het gewicht in deAEXindex.

3.9

Waarderingsgrondslagen

Deze tekst isovergenomen uit hetjaarverslag 2000 van Index Click Fonds d.d. 30 maart2001.
'Deonder Financiële beleggingen opgenomen aandelen zijn gewaardeerd tegen de ultimo boekjaar geldende
beurskoersen. Deoptieszijngewaardeerd tegeneenkoerszoalsbepaalddoordedirectieaan dehand vaneen
door Bloomberg L.R teLonden ontwikkeld marktconform model en voortsgetoetst door een externe partij.'

3.10 Accountantsverklaring
Wij zijn van oordeel dat de in dit Biedingsbericht opgenomen jaarcijfers 1998, 1999 en 2000
respectievelijk detussentijdse cijfers per30september 2001opallevan materieel belang zijnde aspecten
in overeenstemming zijn met de jaarrekeningen respectievelijk de interne rapportage over de
tussentijdse cijfers per 30september 2001waaraan deze zijn ontleend. Bijdejaarrekeningen hebben wij
op 1 april 1999, 3 april 2000 respectievelijk 30 maart 2001 een goedkeurende accountantsverklaring
verstrekt. Bij de interne rapportage over de tussentijdse cijfers per 30 september 2001 hebben wij een
beoordelingsverklaring verstrekt.
Eindhoven, 28 november 2001
Ernst & Young Accountants

3.11 Managementovereenkomst
Het management van Index Click Fonds is opgedragen aan Van Lanschot Beheer bij overeenkomst d.d.
22 januari 1998 tussen Index Click Fonds en Van Lanschot Beheer. Indien het Bod door Fonis Bank
gestand wordt gedaan, zal op een na de Betaaldatum te houden buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders de huidige Directie, Van Lanschot Beheer, aftreden en zal een nieuwe directie
worden benoemd. Zie hieromtrent ook paragraaf 1.7.1 en 1.9 van het Biedingsbericht.
Invoornoemde management overeenkomst isonder meer het volgende bepaald:
'De aanstelling is geschied voor onbepaalde tijd. Opzegging van deze overeenkomst kan door ieder der
partijen geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.'
In het kader van het Bod zijn Index Click Fonds en Van Lanschot Beheer overeengekomen, met
instemming van Fortis Bank, dat de managementovereenkomst zal eindigen per het moment van
aftreden van de huidige Directie onder voldoening door Index ClickFonds aanVanLanschot Beheervan
de managementvergoeding die Index Click Fonds bij reguliere opzegging gedurende de opzegtermijn
verschuldigd zou zijn geweest. Deze vergoeding wordt geraamd op 0,2%van de intrinsieke waarde.
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INFORMATIE OVER FORTIS BANK

Oprichting en historie

Fortis Bank is opgericht naar Nederlands recht op 29 november 1986. Fortis Bank is in hoofdzaak
voortgekomen uit twee recente juridische fusies. De eerste juridische fusie van VSB Bank N.V.
(verkrijgende vennootschap) te Utrecht en Generale BankNederland N.V.(verdwijnende vennootschap)
te Rotterdam ismet ingang van 24juni 1999van kracht geworden. Hierbij heeft Fortis Bank Nederland
(Holding) N.V.de functie van toekennende vennootschap vervuld. Op 23juni 2000 is de tweede fusie
geëffectueerd, waarbij Fortis Bank (verkrijgende vennootschap) te Rotterdam met MeesPierson N.V.
(verdwijnende vennootschap) te Amsterdam is gefuseerd.
Vanaf dat moment opereert Fortis Bank onder de merknamen MeesPierson voor haar private banking
activiteiten en (met ingang van 21 maart 2000) Fortis Bank voor al haar overige bank-activiteiten. De
statuten van Fortis Bank zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op 23 juni 1999 voor mr H.B.H.
Kraak, notaris te Amsterdam. Op het ontwerp van de akte van statutenwijziging is de ministeriële
verklaring van geen bezwaar verleend op 15juni 1999 onder nummer N.V. 308.128. Tengevolge van
deze statutenwijziging is onder meer de statutaire naam van de vennootschap gewijzigd van VSBBank
N.V.in Fortis Bank (Nederland) N.V.Fortis Bank is statutair gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer
30064791.
Bestuur

Raad van commissarissen
H.C.L.Verwilst, voorzitter
K.A.M. DeBoeck
J-P.L.L. Cardinael
F.R.J. Dierckx
P.J.R. Evrard
J-J.E.S.E.G. Verdickt

Raad van bestuur
S.van Keulen, voorzitter
C.J. Beuving, vice-voorzitter
C.J.M.R. Roovers
J.C.M, van Rutte
G.C. Schoenmakers
P.L.Vandekerckhove

De leden van de raad van commissarissen van Fortis Bank en van de raad van bestuur van Fortis Bank
kiezen ter zake van het Bod domicilie ten kantore van Fortis Bank, Blaak 555 te 3011 GB Rotterdam.
Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijke kapitaal van Fortis Bank bedraagt EUR 675.000.000 en is verdeeld in 1.500.000
gewone aandelen van EUR450 elk. Het geplaatste en volgestorte kapitaal van Fortis Bank bedraagt per
de uitgiftedatum van het Biedingsbericht EUR276.806.700.
Hoofdelijke aansprakelijkheid Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Fortis Bank is een 100% groepsmaatschappij van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. Fortis Bank
Nederland (Holding) N.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen
voortvloeiende schulden van Fortis Bank, zoals bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f van het Burgerlijk
Wetboek.
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PERSBERICHTEN

Op 10 oktober 2001 hebben Index Click Fonds, F.van Lanschot Bankiers N.V.en Fortis Bank gezamenlijk
het volgende persbericht doen uitgaan:
'VERWACHTING GERECHTVAARDIGD VOOR OPENBAAR BOD OPINDEXCLICKFONDSN.V.
Beleggingsmaatschappij Index Click Fonds N.V. ('Index Click Fonds'), F. van Lanschot Bankiers N.V. ('Van
Lanschot') als sponsor van Index Click Fonds en Fortis Bank (Nederland) N.V. ('Fortis Bank') maken bekend
dat de verwachting is gerechtvaardigd dat Fortis Bank of een groepsmaatschappij van Fortis Bank een
openbaar bod zal uitbrengen op alle uitstaande aandelen in Index Click Fonds.
Verwacht wordt dat over de voonvaarden van het bod op korte termijn overeenstemming zal worden bereikt.
De te bieden prijs zal naar verwachting uitkomen op 98,75% van de intrinsieke waarde van Index Click
Fonds na verkoop van de beleggingen van Index Click Fonds en na aftrek van alle relevante kosten. Deze
kosten worden momenteel geraamd op maximaal 1,25% van de intrinsieke waarde. Indien het bod gestand
wordt gedaan zullen beleggers derhalve naar verwachting circa 97,5% van de intrinsieke waarde in
contanten ontvangen.
Gebaseerd op de slotkoersen van de beleggingen van Index Click Fonds per 8 oktober 2001 bedraagt de
intrinsieke waarde per aandeel Index Click Fonds EUR 61,27 bij een slotkoers op de effectenbeurs van
Euronext teAmsterdam van EUR54,00. Het hiermee corresponderende disagio bedraagt 11,9%. Het aantal
uitstaande gewone aandelen Index Click Fonds bedraagt 3.900.000 stuks, zodat de totale intrinsieke waarde
per genoemde datum uitkomt op EUR 239 miljoen.
Index Click Fonds N.Vis een closed-end beleggingsmaatschappij van F.van Lanschot Bankiers N.V. die belegt
in aandelen van Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index en in afgeleide
instrumenten. In elke onderneming wordt een belang genomen dat overeenkomt met het gewicht in de
AEX-index. Het fonds heeft als doel te profiteren van de stijging van de AEX onder afscherming van
neerwaartse risico's.'
Op 9 november 2001 hebben Index Click Fonds, F. van Lanschot Bankiers N.V. en Fortis Bank
gezamenlijk het volgende persbericht doen uitgaan:
'WTTEBRENGEN OPENBAARBODDOOR FORTISBANK(NEDERLAND) N.V.OPINDEXCLICKFONDSN.V.
In vervolg op het persbericht van 10 oktober 2001 delen Index Click Fonds N.V. ('Index Click Fonds'), F.van
Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot') als sponsor van Index Click Fonds en Fortis Bank (Nederland) N.V.
('Fortis Bank') gezamenlijk mede dat overeenstemming is bereikt over het uitbrengen van een openbaar bod
('Bod') door Fortis Bank op alle uitstaande aandelen in Index Click Fonds. De aandelen in Index Click Fonds
zijn genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
Onder het uit te brengen Bod, dat onderworpen zal zijn aan de in het biedingsbericht op te nemen
voorwaarden, zal Fortis Bank voor elk aandeel eenprijs in contanten bieden. Dezeprijs isgelijk aan 98,75%
van de intrinsieke waarde (zoals te definiëren in het biedingsbericht) per aandeel in Index Click Fonds na
volledige verkoop van de portefeuille van Index Click Fonds en na aftrek van alle relevante kosten. Deze
kosten worden momenteel door Index Click Fonds, Van Lanschot en Fortis Bank geraamd op maximaal
1,25%) van de intrinsieke waarde. Deze kosten bestaan uit dejuridische-, accounting-, fiscale en financiële
advieskosten alsmede overige kosten met betrekking tot het Bod. Deze raming is gebaseerd op de huidige
intrinsieke waarde van Index Click Fonds. Indien het Bod gestand wordt gedaan zullen beleggers derhalve
naar verwachting circa 97,5% van de intrinsieke waarde in contanten ontvangen. De directie en Raad van
Commissarissen van Index Click Fonds alsmede Van Lanschot ondersteunen het Bod.
Het biedingsbericht inzake het uit te brengen Bod, dat onder meer de voorwaarden van het Bod zal bevatten
(het 'Biedingsbericht'), zal naar verwachting uiterlijk eind november 2001 verkrijgbaar worden gesteld. De
voorwaarden, waarvan Fortis Bank de gestanddoening van het Bod afhankelijk zal stellen, zijn opgenomen
in de bijlage bij dit persbericht.
De bespreking van het Bod zal plaatsvinden in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van Index ClickFonds, die op degebruikelijke wijze en conform destatuten van Index ClickFonds zal worden
bijeengeroepen.
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Index Click FondsN.V.is een closed-end beleggingsmaatschappij van E van Lanschot Bankiers N.V.die belegt
in aandelen van Nederlandse ondememingen die deel uitmaken van deAEX-index en in opties op die index.
BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT 'UIT TE BRENGEN OPENBAAR BOD DOOR FORTIS BANK
(NEDERLAND) N.V.OPINDEXCLICKFONDS N.V.'d.d. 9 november 2001
De gestanddoening van het Bod wordt afhankelijk gesteld van de vervulling van de volgende voorwaarden:
(a) het aantal aandelen dat wordt aangemeld ter aanvaarding van het Bod vóór het einde van de
aanmeldingstermijn, tezamen met het aantal aandelen dat Fortis Bank bij het einde van de
aanmeldingstermijn voor eigen rekening houdt, vertegenwoordigt tenminste 95% van het bij het einde
van de aanmeldingstermijn totaal aantal geplaatste aandelen;
(b) de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Index Click Fonds zal vóór
24 december 2001 hebben ingestemd met de gehele transactie inzake het Bod (waaronder onder meer
wordt begrepen de verkoop van degehele beleggingsportefeuille van Index Click Fonds door middel van
het effectueren van de Verkooptransactie, zoals nader zal worden omschreven in hetBiedingsbericht, en
de betaling van een beëindigingsvergoeding ineens aan VanLanschot Beheer ter compensatie van de niet
inachtneming van de contractuele opzegtermijn ingevolge de managementovereenkomst tussen Index
Click Fonds en Van Lanschot Beheer, zoals nader zal worden omschreven in het Biedingsbericht;
(c) vóór de dag van gestanddoening wordt niet een openbare mededeling gedaan, waaruit voor het eerst
blijkt dat een ander dan Fortis Bank een openbaar bod op de aandelen voorbereidt, aankondigt of
uitbrengt, dan wel het recht heeft verkregen ofde toezegging heeft gedaan tot het nemen van door Index
Click Fonds uit te geven effecten;
(d) vóór de dag van gestanddoening is geen mededeling ontvangen van enige ter zake bevoegde autoriteit
dat het Bod, het uitbrengen van het Bod en/of het Biedingsbericht in strijd zijn met de regelsgesteld bij
of krachtens Hoofdstuk IIA van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;
(e) Index Click Fonds zal vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht en vóór de dag
van gestanddoening geen transactie zijn aangegaan of medewerking hebben verleend aan een
transactie, betreffende de verkoop of uitgifte aan derden van aandelen en/of rechten daarop en geen
verplichting zijn aangegaan om hetvoorgaande tezullen doen, noch zal Index ClickFondszich op welke
manier dan ook hebben verbonden om een dividend ofandere uitkering te betalen ofzal zijeen dividend
of andere uitkering hebben betaald;
(f)

vóór de dag van gestanddoening zullen:
(i) alle in verband met het Bod en de daarmee samenhangende wijziging van zeggenschapsverhoudingen, vereiste of gewenste goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen en toestemmingen van
binnen- en/of buitenlandse overheden en/of andere derden onherroepelijk zijn verkregen en volledig
van kracht gebleven;
(ii) binnen- en/of buitenlandse overheden noch andere derden bekleed met openbaar gezag stappen
hebben gezet of aangekondigd, die het Bod en de daarmee beoogde wijziging in de zeggenschapsverhoudingen zouden kunnen verhinderen dan wel die op andere wijze zouden kunnen resulteren in
aanmerkelijk nadelige gevolgen voor Fortis Bank ofIndex Click Fonds; en
(iii) alle krachtens toepasselijke regelgeving geldende wachtperioden zijn verstreken, gedurende welke
binnen- en/of buitenlandse overheden of andere derden bekleed met openbaar gezag de hiervoor
bedoelde stappen kunnen zetten of aankondigen, dan wel binnen- en/of buitenlandse overheden of
andere derden bekleed met openbaar gezag bezwaar kunnen maken tegen het Bod en de daarmee
beoogde wijziging van de zeggenschapsverhoudingen;

(g) vóór de dag van gestanddoening hebben zich geenfeiten of omstandigheden voorgedaan die aan Fortis
Bank ten tijde van het uitbrengen van het Bod niet bekend waren of behoefden te zijn (waaronder
begrepen maar niet beperkt tot buitengewone ontwikkelingen -nationaal en internationaal-, financiële,
politieke en/of economische omstandigheden) en die van zodanig essentiële aard zijn dat in redelijkheid
niet van Fortis Bank verwacht kan worden dat zij het Bod gestand doet;
(h) de levering door Index Click Fonds van de door haar gehouden aandelen onder de Verkooptransactie
(zoals nader te omschrijven in het Biedingsbericht) zal uiterlijk op 7 januari 2002 hebben plaatsgevonden;
(i) de levering door Index Click Fonds van de door haar gehouden optiecontracten dan wel, indien van
toepassing, de afwikkeling van de optiecontracten, onder de Verkooptransactie (zoals nader te
omschrijven in het Biedingsbericht) zal uiterlijk op 2januari 2002 hebben plaatsgevonden;
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(j) vóórdedagvangestanddoening isgeen wetswijziging van krachtgeworden ofeen nieuwe interpretatie
van bestaande wetgeving door een bevoegde rechterlijke instantie tot stand gekomen, die tot gevolg
heeft datIndexClickFondsdestatus vanfiscale beleggingsinstelling heeft verloren dan welzalverliezen
met ingangvan enigmoment dat isgelegen vóór 1 januari 2002;
(k) vóórdedagvangestanddoeningzijngeenhandelingen verrichtdoorIndexClickFondsbuiten het kader
van het Bod of door derden die tot gevolg hebben dat Index Click Fonds de status vanfiscale
beleggingsinstelling heeft verloren dan wel zal verliezen met ingang van enig moment dat isgelegen
vóór 1 januari 2002.'
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