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Mededeling Value8 inzake Certainty of Funds verklaring
voorgenomen bod Witte Molen
Het bericht bevat een openbare mededeling van Value8 NV ingevolge artikel 7 lid 4 en 5 van het Besluit
Openbare Biedingen Wft. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel noch
gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

In aansluiting op het persbericht van 25 juli jl. bericht Value8 het volgende.
In het kader van het voorgenomen openbaar bod op alle uitstaande aandelen Witte
Molen dient Value8 NV conform Wft artikel 7 lid 4 een verklaring omtrent de
‘Certainty of Funds’ af te geven, waarin nadere informatie wordt verschaft met
betrekking tot de financiering van het voorgenomen openbaar bod.
De wet stelt dat deze Certainty of Funds verklaring uiterlijk bij indiening van het
biedingsbericht bij AFM dient te worden afgegeven. Value8 heeft op 25 juli
jl. aangegeven te verwachten dat het biedingsbericht binnen acht weken zal worden
ingediend bij AFM.
In het persbericht van 25 juli jl. is tevens aangegeven dat de financiering van het bod
plaats zal vinden in de vorm van financieringspreferente aandelen. De Buitengewone
Aandeelhoudersvergadering van Value8 van 23 maart 2011 heeft ingestemd met een
wijziging van de statuten. Bij deze statutenwijziging is de mogelijkheid geschapen
om naast de bestaande aandelen A en B ook financieringspreferente aandelen (Cum
Prefs C) te creëren. De vergadering heeft tevens ingestemd met het verlenen van een
emissiemachtiging die het mogelijk maakt deze financieringspreferente aandelen
daadwerkelijk uit te geven.
Indien de laatste zin van het persbericht van 25 juli jl. tevens wordt gezien als
verklaring in het kader van de Certainty of Funds, dient dit persbericht als
aanvulling daarop te worden beschouwd.
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Value8 N.V. (spreek uit: valuate) is een beursgenoteerdeonderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en
middelgrote bedrijven, voornamelijk in deBenelux en West Europa. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in
lange termijn groeisectoren, waaronder gezondheidszorg, vrije tijd, milieu en internet. De dienstverlening heeft met name
betrekking op advisering en begeleiding van bedrijven bij financiering, beursgang, investor relations en/of corporategovernance
vraagstukken. Value8 N.V. streeft naar creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn en eenoutperformance ten opzichte
van de AEX-index. www.value8.com

