Dit is een persbericht van Mediq N.V. in verband met het aanbevolen openbare bod van AI Garden B.V.
op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Mediq N.V. Deze mededeling
bevat geen aanbod, of uitnodiging voor een aanbod, om aandelen Mediq N.V. te kopen of hier op in te
schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht. Deze
mededeling is niet bedoeld om geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, te worden gepubliceerd of
gedistribueerd in of naar Canada en Japan. Termen die niet gedefinieerd worden in dit persbericht
zullen de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend in het Biedingsbericht.

Persbericht
Advent verlengt aanmeldingstermijn openbaar bod op
aandelen Mediq
Utrecht, 7 januari 2013 – Onder verwijzing naar het persbericht van Advent
International (“Advent”) van 4 januari 2013 ingevolge artikel 15 lid 2 van het Besluit
openbare biedingen Wft, bericht Mediq, internationaal leverancier van medische
hulpmiddelen en geneesmiddelen, dat Advent de aanmeldingstermijn van het
openbaar bod op alle uitstaande en geplaatste gewone aandelen in het kapitaal
van Mediq heeft verlengd met twee weken.
De oorspronkelijke aanmeldingstermijn verliep op 4 januari 2013 om 17.40 uur.
Gedurende de oorspronkelijke aanmeldingsperiode is aldus Advent in totaal circa 54%
van de aandelen aangemeld. De aanmeldingsperiode wordt nu verlengd tot 18 januari
2013, 17.40 uur, in overeenstemming met de voorwaarden en condities zoals
beschreven in het Biedingsbericht van 8 november 2013.

Noot voor de redactie/niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie:

Investor Relations:
Catrien van Buttingha Wichers
T +31 30 282 16 09
M +31 6 53 39 36 65
catrien.van.buttingha@mediq.com
www.mediq.com

Media:
Ynte Hoekstra
T +31 30 282 10 61
M +31 6 22 19 72 04
ynte.hoekstra@mediq.com
www.mediq.com

Mediq levert als internationale onderneming medische hulpmiddelen,
geneesmiddelen en bijbehorende zorg. Mediq levert op drie manieren: direct aan
huis (Direct), via professionele afnemers zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en
huisartsen (Institutioneel) of via Mediq Apotheken. De zorg voor de patiënt staat
hierbij centraal. Mediq is actief in 15 landen; het hoofdkantoor staat in Utrecht. Het
bedrijf is opgericht in 1899 en heeft circa 8.300 medewerkers in dienst. Mediq staat
genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Over 2011 rapporteerde Mediq een
netto-omzet van € 2,7 miljard. Zie voor meer informatie www.mediq.com.

