PRESS RELEASE
Not for distribution in or to the United States, Australia, Canada and Japan
30 November 2016 – The Hague – PostNL acknowledges receipt of revised final proposal from
bpost
PostNL has taken notice of bpost’s press release of 30 November 2016. PostNL confirms that it
received a letter from bpost, dated 30 November 2016, outlining a revised conditional and unsolicited
final proposal to combine the businesses of PostNL and bpost by way of a public offer by bpost for all
of the issued and outstanding ordinary shares in the capital of PostNL at a price of €3.201 in cash per
share plus 0.1202 bpost shares per PostNL share, representing a value of €5.75 per PostNL share at
bpost’s closing price of 30 November 2016.
The Supervisory Board and Board of Management of PostNL are reviewing and considering bpost’s
revised conditional offer, acting in accordance with their fiduciary duties. In doing so, they will
carefully consider the interests of all of PostNL’s stakeholders.
PostNL will inform the market further if and when required.
This is a public announcement by PostNL N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European
Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or any
solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in PostNL N.V.
This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or
subscribe for securities in the United States or any other jurisdiction. Securities may not be offered or
sold in the United States unless they have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), or are exempt from registration. The shares of PostNL that may
be offered in any transaction have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act
and PostNL does not intend to make a public offer of its shares in the United States.
Niet voor distributie in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan
30 november 2016 – Den Haag – PostNL bevestigt ontvangst van een aangepast finaal voorstel
van bpost
PostNL heeft kennisgenomen van het persbericht van bpost van 30 november 2016. PostNL bevestigt
de ontvangst van een brief van bpost, gedateerd 30 november 2016, waarin bpost een aangepast en
finaal voorwaardelijk en ongevraagd voorstel doet om de bedrijven van PostNL en bpost te
combineren door middel van een openbaar bod door bpost op alle geplaatste en uitstaande gewone
aandelen in het kapitaal van PostNL voor een prijs van €3,201 in cash per aandeel PostNL plus 0,1202
aandelen bpost per aandeel PostNL, wat overeenkomt met een waarde van € 5,75 per aandeel PostNL
op basis van de slotkoers van bpost op 30 november 2016.
De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van PostNL zijn het aangepaste voorwaardelijke
bod van bpost aan het bestuderen en afwegen, conform hun verantwoordelijkheid. Daarbij zullen zij
de belangen van alle belanghebbenden bij PostNL zorgvuldig afwegen.
PostNL zal de markt informeren indien en zodra daar aanleiding toe is.
Dit is een aankondiging van PostNL N.V. op grond van artikel 17 lid 1 van de Europese Richtlijn
marktmisbruik (596/2014). Deze aankondiging vormt geen aanbod, noch uitnodiging tot het doen
van een aanbod, om effecten van PostNL N.V. te kopen of daarop in te schrijven.
Dit persbericht vormt geen of maakt geen deel uit van enig aanbod of uitnodiging tot aankoop van of
inschrijving op effecten in de Verenigde Staten of enige ander rechtsgebied. Effecten mogen niet
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij zij werden geregistreerd onder de U.S.

Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act”), of zijn vrijgesteld van registratie. De
aandelen van PostNL die kunnen worden aangeboden in enige transactie, zijn niet en zullen niet
worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act en PostNL heeft niet het voornemen om een
openbaar aanbod van haar aandelen in de Verenigde Staten uit te brengen.

