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Dit persbericht bevat gereglementeerde informatie voorwetenschap in hoofde van Sioen Industries NV.

Dit persbericht maakt een kennisgeving overeenkomstig artikel 8 §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op  
de openbare overnamebiedingen (Belgisch Overnamebesluit) in hoofde van Sihold NV.

SIOEN INDUSTRIES EN SIHOLD STARTEN GESPREKKEN MET  
HET OOG OP EEN DELISTING VAN SIOEN INDUSTRIES

Sioen Industries NV en Sihold NV kondigen aan dat een 
comité van onafhankelijke bestuurders van Sioen Industries 
preliminaire gesprekken voert met Sihold NV over een 
mogelijke strategische transactie met betrekking tot een 
vrijwillig overnamebod door Sihold NV op de aandelen van 
Sioen Industries NV, met het oog op een delisting.

Sihold NV overweegt een vrijwillig openbaar overnamebod in 
contanten, gevolgd door een uitkoopbod, aan een biedprijs 
van 23 EUR per aandeel en onder voorwaarde van het 
bekomen door Sihold NV, samen met de met haar verbonden 
personen, van tenminste 95% van de aandelen in Sioen 
Industries NV. De transactie zal onderworpen zijn aan het 
finaliseren van de nodige financiering en marktvoorwaarden.

De partijen wijzen erop dat de besprekingen zich bevinden 
in een stadium waarin er nog geen garantie kan worden 
gegeven dat er enige transactie zal plaatsvinden. De 
Raad van Bestuur van Sioen Industries NV zal Sihold’s 
voorstel zorgvuldig in overweging nemen, met behulp van 
een onafhankelijk expert overeenkomstig artikel 21 van 
het Koninklijk besluit van 27 april 2007 op de Openbare 
Overnamebiedingen, en zal verdere aankondigingen doen 
indien en wanneer dit gepast is.

Disclaimer
Deze aankondiging vormt geen formele kennisgeving van een vrijwillig openbaar overnamebod, een aanbod of een uitnodiging voor 
een aanbod om effecten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven. Het bod zal enkel worden uitgebracht in overeenstemming met 
en door middel van een prospectus goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, publicatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in of naar,  
direct of indirect, enig rechtsgebied waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Elke niet-naleving van  
deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden.

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, 
GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR OF VANUIT ENIG RECHTSGEBIED 
WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETTEN VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU ZIJN.

SIOEN INDUSTRIES
Sioen industries is een gediversifieerde textielgroep met een uitgebreid portfolio aan 
producten en activiteiten: extrusie van synthetische vezels en garens, producent van 
weefsels , naaldvilt en scrims, coater van technisch textiel, producent van technische 
beschermkledij voor professioneel gebruik en producent van kleurendispersies.

Voor bijkomende inlichtingen/financiële informatie/investor relations 
Geert Asselman, CFO 
Sioen Industries NV,  Fabriekstraat  23, 8850 Ardooie,  Tel. 051/74.09.00 
E-mail: corporate@sioen.com Website: www.sioen.com
De financiële dienst wordt verzorgd door volgende bankinstellingen: KBC Bank, BNP Paribas Fortis Bank, ING Bank, Belfius Bank en Bank Degroof Petercam.
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