Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1, artikel 4 lid
3, en artikel 17 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het
aanbevolen openbare bod (het "Bod") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone
aandelen in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("Simac") niet reeds gehouden door Simal.
Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een
uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te
schrijven. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of gedistribueerd in
of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada. De termen die in dit persbericht met
hoofdletters worden geschreven en niet in dit persbericht zijn gedefinieerd, hebben de
betekenis die daaraan wordt toegekend in het biedingsbericht dat door Simal op 6 november
2013 door Simal is gepubliceerd (het "Biedingsbericht") .

AANDELEN AANGEMELD TIJDENS NA-AANMELDINGSTERMIJN TEZAMEN
MET AANDELEN REEDS GEHOUDEN OF VERWORVEN DOOR SIMAL
VERTEGENWOORDIGEN 96,57% VAN ALLE GEWONE AANDELEN SIMAC
Veldhoven, 22 januari 2014
Kernpunten


Aandelen aangemeld tijdens de Na-aanmeldingstermijn vertegenwoordigen samen
met Aandelen reeds gehouden of verworven door Simal 96,57% van alle gewone
aandelen in het kapitaal van Simac



Betaling van de Biedprijs voor Aandelen rechtsgeldig aangemeld gedurende de Naaanmeldingstermijn zal geschieden op maandag 27 januari 2014



Aangezien Simal na overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld gedurende de
Na-aanmeldingstermijn meer dan 95% van de gewone Aandelen in Simac houdt, zal
de notering van Simac op Euronext Amsterdam zo spoedig mogelijk worden
beëindigd



Aangezien Simal meer dan 95% van het geplaatst kapitaal van Simac houdt en na
overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld gedurende de Na-aanmeldingstermijn
meer dan 95% van de gewone Aandelen in Simac, is Simal voornemens zo spoedig
mogelijk een uitkoopprocedure te starten teneinde 100% van alle gewone Aandelen in
het kapitaal van Simac te verkrijgen

Na-aanmeldingstermijn
Gedurende de Na-aanmeldingstermijn van het Bod door Simal op gewone aandelen Simac
zijn er 641.977 Aandelen aangemeld (de "Aangemelde Aandelen"), welke 4,42% van alle
uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac vertegenwoordigen, en tezamen met
de 13.390.316 reeds door Simal gehouden of verworven Aandelen 96,57% van alle
uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac vertegenwoordigen.
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Na afwikkeling van de Na-aanmeldingstermijn zal de Bieder 14.032.293 gewone aandelen,
5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B in het kapitaal van Simac
houden, welke aandelen tezamen 98,74% van het geplaatste kapitaal van Simac
vertegenwoordigen en tevens 98,74% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in
een algemene vergadering van aandeelhouders van Simac.
Betaling
Onder verwijzing naar het Biedingsbericht en het persbericht van Simal van 8 januari 2014
ontvangen Aandeelhouders die Aandelen tijdens de Na-aanmeldingstermijn hebben
aangemeld op maandag 27 januari 2014 (de "Dag van Betaling") de Biedprijs voor elk
Aandeel dat voor of uiterlijk op de dag van het eindigen van de Na-aanmeldingstersmijn op
geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door Simal afstand wordt gedaan
van de betreffende ongeldigheid), en uiterlijk op de Dag van Betaling is geleverd aan Simal.
Beëindiging beursnotering Simac
Aangezien Simal na overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld gedurende de Naaanmeldingstermijn meer dan 95% van de gewone Aandelen in Simac houdt, zal de notering
van Simac op Euronext Amsterdam zo spoedig mogelijk worden beëindigd.
Uitkoopprocedure
Aangezien Simal meer dan 95% van het geplaatst kapitaal van Simac houdt en na overdracht
van de Aandelen die zijn aangemeld gedurende de Na-aanmeldingstermijn meer dan 95% van
de gewone Aandelen in Simac, is Simal voornemens zo spoedig mogelijk een
uitkoopprocedure te starten teneinde 100% van alle gewone Aandelen in het kapitaal van
Simac te verkrijgen.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere
informatie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Biedingsbericht en de standpuntbepaling
die op 6 november 2013 door Simac algemeen verkrijgbaar is gesteld (de
"Standpuntbepaling"). In het Biedingsbericht zijn de details van het Bod vermeld en in de
Standpuntbepaling wordt door Simac nadere informatie over het Bod verstrekt. De
aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling
zorgvuldig door te nemen.
Afschriften van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zijn beschikbaar op
www.simac.com/biedingsbericht. De website van Simac maakt geen onderdeel uit van (noch
is zij daar door referentie aan haar onderdeel van gemaakt) het Biedingsbericht noch de
Standpuntbepaling. Daarnaast zijn zowel afschriften van het Biedingsbericht, de
Standpuntbepaling als van de statuten van Simac kosteloos te verkrijgen bij het Betaal- en
Wisselkantoor via onderstaande adresgegevens:
Het Betaal- en Wisselkantoor:
Rabobank International
Croeselaan 18
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
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Tel: +31 (0)30 712 3785
Fax: +31 (0)30 712 3474
Email: prospectus@rabobank.com
De statuten van Simac, zoals deze luiden per de datum van het Biedingsbericht en door Simac
op de hierna vermelde website per de datum van het Biedingsbericht openbaar zijn gemaakt,
worden geacht een integraal onderdeel uit te maken van het Biedingsbericht. De statuten als
voornoemd
zijn
beschikbaar
via
de
website
van
Simac:
http://www.simac.com/nl/techniek/corporate-governance/algemeen/DU47_Statuten.aspx.
Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming met toepasselijke regels,
additionele gewone aandelen in Simac buiten het Bod om te verwerven. Indien Simal
additionele gewone aandelen Simac buiten het Bod om zal verkrijgen zal Simal een openbare
mededeling doen indien vereist onder toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer
040-258 27 00.
Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatieen communicatietechnologie) en de IE&A (industriele elektronica en –automatisering).
Simac behaalde in 2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch
concentreert Simac zich op de Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs
NYSE Euronext Amsterdam.
***
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