Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("Simac") en Simal Beheer
B.V. ("Simal") ingevolge artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare
biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen openbare bod door Simal op
alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van 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. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door
middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te
worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika
en Canada.
SIMAL BEHEER ZIET AF VAN 95% GESTANDDOENINGS-VOORWAARDE,
CONVERSIE VAN PREFERENTE AANDELEN NAAR GEWONE AANDELEN
ZAL WORDEN GEAGENDEERD OP BAVA
Veldhoven, 22 oktober 2013
Geen 95% gestanddoeningsvoorwaarde
Simal heeft besloten om af te zien van de gestanddoeningsvoorwaarde dat na afloop van
de aanmeldingstermijn onder het aanbevolen volledig openbaar bod door Simal op
Simac van € 3,00 (drie euro) (cum dividend) (de "Biedprijs") in contanten per gewoon
aandeel niet reeds gehouden door Simal (het "Voorgenomen Bod") de door Simal en
Simac gehouden aandelen, samen met de aandelen die zijn aangemeld onder het
Voorgenomen Bod, ten minste 95% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen
Simac vertegenwoordigen.
Dit houdt in dat, indien de overige gestanddoeningsvoorwaarden zijn vervuld of
daarvan wordt afgezien, Simal het Voorgenomen Bod ook gestand zal doen indien
Simal als gevolg daarvan minder dan 95% van alle gewone aandelen Simac houdt.
Conversie van Preferente Aandelen
Simal houdt momenteel alle door Simac uitgegeven preferente aandelen A en preferente
aandelen B (samen de "Preferente Aandelen"). De Preferente Aandelen zijn destijds
uitgegeven door Simac om te voorzien in een acute financieringsbehoefte. Na verloop
van tijd was deze financieringsbehoefte niet meer actueel en is het karakter van de
Preferente Aandelen aangepast (zo is er niet langer sprake van een cumulatief preferent
dividend) en wordt er jaarlijks tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van
Simac een dividend op de Preferente Aandelen vastgesteld. Hierdoor voorzien de
Preferente Aandelen momenteel niet in een wezenlijk andere financieringsvorm van
Simac dan de gewone aandelen.
Simac en Simal zijn overeengekomen om Simal de mogelijkheid te bieden om alle of
een deel van de Preferente Aandelen te converteren naar gewone aandelen, uitgaande
van een totale waardering van EUR 10,5 miljoen voor de Preferente Aandelen
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(nominale waarde plus agio) en conversie van de Preferente Aandelen naar gewone
aandelen voor EUR 3,00 per gewoon aandeel Simac (i.e. gelijk aan de Biedprijs van
EUR 3,00 per gewoon aandeel) (de "Conversie"). Als gevolg van een volledige
Conversie zal het aantal gewone aandelen gehouden door Simal na conversie stijgen
met 3,5 miljoen aandelen (waarbij het aantal geplaatste gewone aandelen stijgt van
14.531.394 naar 18.031.394).
Simac en Simal zijn verder overeengekomen dat de Conversie voorwaardelijk is op (i)
gestanddoening van het bod door Simal op gewone aandelen Simac, en (ii) schriftelijk
verzoek van Simal aan Simac om uiterlijk op 1 juli 2014 daadwerkelijk over te gaan tot
de Conversie, waarbij Simal tevens zal aangeven welke en hoeveel Preferente Aandelen
zullen worden geconverteerd.
De Conversie en de daarbij behorende statutenwijziging behoeven goedkeuring van de
algemene vergadering van aandeelhouders van Simac.
Simal en Simac zijn
overeengekomen dat Simac de Conversie en de daarbij behorende statutenwijziging zal
agenderen voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden
gedurende de aanmeldingstermijn onder het Voorgenomen bod.
Nadere informatie
De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere
informatie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting
in oktober van 2013 zal worden gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details
van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar verwachting zal een gemotiveerde
standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht worden gepubliceerd.
De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de
standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen.
Simal behoud zich het recht voor om, in overeenstemming met toepasselijke regels,
gewone aandelen in Simac buiten het Voorgenomen Bod om te verwerven. Indien Simal
gewone aandelen Simac buiten het Voorgenomen Bod om zal verkrijgen zal Simal een
openbare mededeling doen in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
Contactgegevens
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac,
040-258 27 08 of Eric van Schagen, Simal, 040-258 27 00.
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Over Simac
Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT
(informatie- en 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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