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VDL Groep doet Neways indicatief voorstel
VDL Groep B.V. (VDL) maakt vandaag bekend in gesprek te zijn met Neways Electronics
International N.V. (Euronext Amsterdam: NEWAY) (Neways) over een voorstel om (door VDL
of door een van haar groepsmaatschappijen of geaffilieerde partijen) een openbaar bod uit
te brengen op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways.
De gesprekken zijn gebaseerd op een biedprijs in contanten van EUR 12,50 (twaalf euro en vijftig
eurocent) per Neways-aandeel, te verlagen met iedere dividend- of andere uitkering op de
aandelen die wordt verklaard, betaalbaar gesteld of betaald voor het moment van afwikkeling
(settlement) van de mogelijke transactie. VDL Beleggingen B.V., een aan VDL gelieerde
vennootschap, houdt op dit moment 27,63% van de aandelen in Neways.
Z.B.G. Capital N.V., houder van 28,14% van de aandelen in Neways, heeft reeds, onder
marktconforme condities, een onherroepelijke toezegging getekend om haar aandelen voor de
indicatieve biedprijs en op de overige (nog overeen te komen) voorwaarden van het bod aan VDL
aan te bieden indien het bod gestand zal worden gedaan. Aan Z.B.G. Capital N.V. is geen andere
voor aandeelhouders van Neways relevante informatie verstrekt dan die zal worden opgenomen in
het biedingsbericht dat zal worden gepubliceerd indien het bod zal worden uitgebracht.
Sterkere positie
Sinds 1995 steunt VDL als betrokken aandeelhouder Neways. De door het huidige management
van Neways in gang gezette stappen zijn een belangrijke conditie om succesvol te reageren op de
snel wijzigende marktomstandigheden. Tegelijk ziet VDL in een verdergaande strategische
samenwerking met Neways de mogelijkheid om gezamenlijk een sterkere positie te verkrijgen en
daarmee een gezonde toekomst voor Neways en haar stakeholders te waarborgen.
Neways is actief in vele industrieën waarin VDL ook actief is. VDL is ervan overtuigd dat de
combinatie met Neways meerwaarde biedt voor gezamenlijke klanten op het gebied van
hoogwaardige elektronica en mechatronica. Daarnaast zal de combinatie waarborgen dat Neways
over de middelen kan beschikken om te blijven investeren in de ontwikkeling van haar propositie.
Overeenkomst
Het is op dit moment onzeker of het zal komen tot een (voorwaardelijke) overeenkomst met
betrekking tot een openbaar bod op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways en, in dat
geval, tegen welke biedprijs en onder welke voorwaarden. Verdere mededelingen zullen worden
gedaan zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Over VDL Groep
Kracht door samenwerking. Dat is de basis van VDL Groep, het internationale industriële
familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. Deze onderneming is in 1953 door Pieter van der
Leegte opgericht. Aanvankelijk was VDL Groep specialist in metaalbewerking. Toen zijn zoon Wim
van der Leegte het bedrijf in 1966 overnam, heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de hightechtoelevering voor onder andere de halfgeleiderindustrie en is het portfolio aangevuld met
kunststofverwerking en de ontwikkeling, productie en verkoop van bussen. VDL Groep is groot in
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toeleveringen en halffabricaten, maakt eigen eindproducten, zoals veersystemen, de
geautomatiseerde inrichting van autofabrieken, warmtewisselaars en containerhandlingsystemen,
en beschikt met VDL Nedcar in Born over de enige personenautofabriek in Nederland waar voor
derden seriematige assemblage plaatsvindt.
VDL Groep innoveert door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap en hoogwaardige
machines. De bedrijvengroep voegt de slagkracht van een multinational samen met de platte
organisatie en de open, informele werksfeer van een familiebedrijf waar doorgroeimogelijkheden
en continuïteit voorrang krijgen. Sinds 2016 staat de derde generatie van de familie Van der Leegte
aan het roer. VDL Groep is met ruim 15.000 medewerkers actief in 20 landen. De groep omvat 107
werkmaatschappijen, elk met een eigen specialisme, die onderling intensief samenwerken. De
gecombineerde jaaromzet in 2020 bedroeg 4,686 miljard euro.
www.vdlgroep.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VDL Groep - Afdeling Communicatie - Telefoon +31 (0)40 292 50 00
Miel Timmers, woordvoerder - Mobiel +31 (0)6 14 76 70 66
Dit is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 4, paragraaf 3 van het Besluit openbare
biedingen Wft. Deze openbare mededeling is geen bod, noch enige uitnodiging tot het doen van
een bod, om effecten in Neways te kopen of daarop in te schrijven.
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