PERSBERICHT

VPE brengt verplicht openbaar bod uit op Batenburg
Goirle, 2 november 2015
VP Exploitatie N.V. ("VPE") brengt een verplicht openbaar bod uit op Batenburg Techniek N.V. ("Batenburg")
conform de bepalingen en restricties vervat in het biedingsbericht van 2 november 2015 (het
“Biedingsbericht”).
Onder verwijzing naar de persberichten van 21 september en 12 oktober 2015, maakt VPE bekend dat zij een
verplicht openbaar bod uitbrengt op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Batenburg die niet worden
gehouden door VPE (het "Bod"), tegen een biedprijs van EUR 19,50 per aandeel cum dividend.
Verplicht openbaar bod
Op 21 september 2015 maakte VPE bekend haar belang in Batenburg te hebben uitgebreid van 25,82% tot
35,16% door de onderhandse aankoop van een pakket van 225.000 aandelen (de "Transactie"). Door de
Transactie overschreed het belang van VPE de grens van 30% van de stemrechten in de algemene
vergadering van Batenburg. Hierdoor werd VPE wettelijk verplicht een openbaar bod uit te brengen op alle
uitstaande aandelen Batenburg die nog niet in haar bezit zijn.
Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn vangt aan op 3 november 2015 om 09:00 CET en eindigt op 29 december 2015 om
17:40 CET, tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 van het Besluit openbare
biedingen Wft. VPE verwacht kort na afloop van de aanmeldingstermijn een openbare mededeling te doen
inzake de resultaten van het Bod en de gestanddoening. Gestanddoening van het Bod is niet aan voorwaarden
onderworpen.
Beschikbaarstelling Biedingsbericht
VPE brengt het Bod uit conform de bepalingen en restricties vervat in het Biedingsbericht. Gedrukte
exemplaren van het Biedingsbericht zijn vanaf heden verkrijgbaar via de exchange agent, SNS Securities N.V., u
kunt een verzoek sturen naar openbaarbodbatenburg@snssecurities.nl of bellen naar +31 (0) 20 550 88 19. Een
gedrukte versie van het Biedingsbericht wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Een digitale versie van het
Biedingsbericht is verkrijgbaar op de website van VPE (www.vpexploitatie.eu).
Profiel VPE
VPE is een onafhankelijke Nederlandse investerings- en beheermaatschappij van de familie Van Puijenbroek,
met investeringen in effecten, deelnemingen, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen. De strategie
van VPE is gericht op het investeren in Nederlandse en Belgische ondernemingen. VPE hanteert als betrokken
aandeelhouder een focus op lange-termijn waardecreatie. VPE beperkt zich in haar investeringsbeleid niet tot
ondernemingen in specifieke sectoren.
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Dit is een persbericht van VPE ingevolge artikel 10 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze
mededeling strekt uitsluitend ter informatie en geldt niet als bod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van
effecten, noch als beleggingsadvies of uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Deze
mededeling geldt niet als bod tot verkoop of uitgifte, noch als uitnodiging tot het doen van een bod tot koop of
verwerving van effecten van Batenburg in enige jurisdictie. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of
publicatie, noch geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.
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