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
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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 ienstver ening in e
infor atieen co
nicatietec no ogie en e
in stri e e e tronica en –automatisering).
Si ac be aa e in 2012 een o zet van € 167 i joen et 939 e ewer ers. Geografisc
concentreert Simac zich op de Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs
NYSE Euronext Amsterdam.
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