
 

 

 

 
0050271-0000042 EUO3: 2003175020.1  1 

 

AANVULLING OP HET PROSPECTUS  

 
INZAKE HET 

 

VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN 

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN VEREENVOUDIGD OPENBAAR UITKOOPBOD 

door 

SIHOLD NV 
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie 

RPR Gent (afdeling) Brugge 0458.793.469 

(Sihold of de Bieder) 

 

OP ALLE AANDELEN DIE NIET REEDS IN HET BEZIT ZIJN VAN DE BIEDER OF MET DE 

BIEDER VERBONDEN PERSONEN EN UITGEGEVEN ZIJN DOOR 

 

SIOEN INDUSTRIES NV 

een genoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie 

RPR Gent (afdeling) Brugge 0441.642.780 

(Sioen Industries of de Doelvennootschap) 

 

  
 

 

Biedprijs: EUR 27,0 per Aandeel (zoals verhoogd) 

 

(het Bod) 

 

 

De initiële aanvaardingsperiode loopt van 28 januari 2021 en werd verlengd tot 26 februari 2021 

(16u00 C.E.T.)  

De Aanvaardingsformulieren moeten rechtstreeks of via een financiële tussenpersoon worden ingediend 

bij de loketten van KBC Bank en CBC Banque of bij de centraliserende loketinstelling KBC Securities.  

De aandeelhouders die het Aanvaardingsformulier reeds hebben ingediend krijgen automatisch de 

verhoogde Biedprijs. 

 

Het Prospectus met Aanvaardingsformulier en deze Aanvulling op het Prospectus kunnen kosteloos 

verkregen worden aan de loketten van de Loketinstellingen en telefonisch bij KBC op het nummer +32 

(0)78 152 153.  De elektronische versie van dit Prospectus met Aanvaardingsformulier en deze Aanvulling 

op het Prospectus is eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website www.kbc.be/sioen en op 

de website van de Doelvennootschap https://investors.sioen.com/nl. 

 

Aanvulling van 16 februari 2021 

  

http://www.kbc.be/sioen
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 ALGEMENE INFORMATIE 

 

Dit document is een aanvulling (de Aanvulling) op het prospectus van 26 januari 2021 met betrekking tot het 

Bod (het Prospectus), in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de Belgische Wet op de 

openbare overnamebiedingen van 1 april 2007 (de Overnamewet). 

 

Behoudens anders bepaald in deze Aanvulling, hebben de woorden en uitdrukkingen die worden vermeld met 

een hoofletter dezelfde betekenis als deze vermeld in de sectie “Definities” van het Prospectus. 

 

De Bieder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de in deze Aanvulling 

vervatte informatie. De Bieder bevestigt dat, voor zover hem bekend, de gegevens in deze Aanvulling in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens werden weggelaten waarvan de vermelding de 

strekking van deze Aanvulling zou wijzigen. De informatie vervat in deze Aanvulling met betrekking tot Sioen 

Industries en haar verbonden vennootschappen is gebaseerd op publiek beschikbare informatie en op bepaalde 

niet publiek beschikbare informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Bieder voorafgaand aan de datum 

van deze Aanvulling, maar die geen voorwetenschap vormt die openbaar gemaakt moet worden gemaakt 

overeenkomstig artikel 17 van de Verordening (EU) Nr. 596/2014 van 16 april 2014 betreffende 

marktmisbruik en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie. 

 

De Nederlandstalige versie van deze Aanvulling is goedgekeurd door de FSMA op 16 februari 2021 

overeenkomstig artikel 17, § 2 van de Overnamewet. Deze goedkeuring houdt geen inschatting of beoordeling 

in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Bod, noch van de toestand van de Bieder of de 

Doelvennootschap die het verwezenlijkt. 

 

Overeenkomstig artikel 25, 1° van het Overnamebesluit, mogen Aandeelhouders die in het kader van het Bod 

hebben aanvaard steeds hun aanvaarding intrekken tijdens de betreffende Aanvaardingsperiode. 

 

Deze Aanvulling op het Prospectus is het Nederlands openbaar gemaakt in België, welke de officiële versie 

is, en maakt integraal deel uit van het Prospectus.  Het Prospectus met het Aanvaardingsformulier en de 

Aanvulling kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van de Loketinstellingen of telefonisch bij 

KBC op het nummer +32 (0)78 152 153. De elektronische versies van het Prospectus met 

Aanvaardingsformulier en de Aanvulling zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website 

www.kbc.be/sioen en op de website van de Doelvennootschap (https://investors.sioen.com/nl). Een 

Franstalige en Engelstalige versie van de Aanvulling worden in elektronische vorm ter beschikking gesteld op 

de bovenvermelde websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Franstalige of Engelstalige 

vertaling enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie 

voorrang. De Bieder heeft de respectieve versies nagekeken en is verantwoordelijk voor de overeenstemming 

van de versies. 

 VERHOGING VAN DE BIEDPRIJS  

 

De Biedprijs wordt verhoogd van 23,0 EUR per Aandeel naar 27,0 EUR per Aandeel. 

 

De voorbije weken heeft de Bieder veel interacties gehad met de Aandeelhouders. De Bieder heeft namelijk 

de kans gekregen om aan de hand van interviews en webinars haar motivatie voor het Bod toe te lichten en 

vragen van de Aandeelhouders te beantwoorden. Hierbij heeft de Bieder gemerkt dat het Sioen Industries-

Aandeel een bijzonder gewaardeerd aandeel is en dat enkele Aandeelhouders kritisch staan tegenover het Bod. 

De Bieder blijft er echter van overtuigd dat het Bod vandaag belangrijk is in de huidige levensfase van het 

bedrijf.  

 

Evenwel heeft de Bieder ook vastgesteld dat sinds de aankondiging van de intentie tot het Bod op 29 oktober 

2020 de financiële markten een positieve evolutie hebben gekend. De Bieder stelt vast dat de financiële 

markten optimistische vooruitzichten voor de wereldeconomie veronderstellen. Het management van de 

Doelvennootschap is structureel minder optimistisch en is, op basis van de dagdagelijkse economische realiteit 

https://investors.sioen.com/nl
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in alle plaatsen ter wereld waar het bedrijf actief is, van mening dat de pandemie een stempel zal blijven 

drukken op de economie. Het management van de Doelvennootschap blijft dan ook achter de 

kasstroominschattingen en basisveronderstellingen in het Business Plan en de standalone DCF waardering 

zoals opgebouwd in het Prospectus staan. Op 3 maart 2021 zal Sioen Industries haar jaarresultaten voor 2020 

bekend maken. Het management van Sioen Indsutries heeft bevestigd dat deze jaarresultaten van Sioen 

Industries in lijn zijn met de assumpties waarop de waardering in het Prospectus is gebaseerd. 

 

De Bieder wil echter de evolutie van de financiële markten niet negeren en heeft daarom beslist om het Bod 

te verhogen naar 27,0 EUR per Aandeel. De Biedprijs van 27,0 EUR per Aandeel reflecteert een verhoging 

van 4,0 EUR, of 17,4% ten opzichte van de oorspronkelijke biedprijs van 23,0 EUR, en een premie van 51,3% 

ten opzichte van de slotkoers één dag voor de aankondiging van het Bod, zijnde 17,9 EUR op 28 oktober 2020.  

 

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, 2° van het Overnamebesluit, heeft KBC Bank NV, de beschikbaarheid 

bevestigd van de fondsen die nodig zijn voor de betaling van de verhoogde Biedprijs van 27,0 EUR per 

Aandeel voor alle Aandelen, in de vorm van een onherroepelijk en onvoorwaardelijk krediet afgesloten met 

KBC Bank NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en Belfius Bank NV. 

 

 VERLENGING VAN DE INITIËLE AANVAARDINGSPERIODE 

Gelet op de voormelde verhoging van de Biedprijs en overeenkomstig artikel 31 van het Overnamebesluit, 

wordt de Initiële Aanvaardingsperiode verlengd met zes (6) werkdagen.  

De Initiële Aanvaardingsperiode heeft aanvang genomen op 28 januari 2021 en zal dus eindigen op 26 

februari 2021 om 16h00 CET.  

Bijgevolg, zal het indicatief tijdschema zoals vervat in sectie 6.3(a) van het Prospectus als volgt worden 

aangepast: 

 

Gebeurtenis (Voorziene) datum 

Sluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode  26/02/2021 

Bekendmaking van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode (en 

bevestiging door de Bieder of al dan niet werd voldaan aan de voorwaarden 

van het Bod of, indien dit niet het geval zou zijn, of de Bieder al dan niet 

afstand doet van deze voorwaarde) 

05/03/2021 

Initiële Betaaldatum 09/03/2021 

(i) Verplichte heropening van het Bod (in geval de Bieder, samen met de met 

hem Verbonden Personen, als gevolg van het Bod 90% aanhouden maar niet 

kunnen doorgaan met een vereenvoudigd uitkoopbod); of 

(ii) Vrijwillige heropening van de aanvaardingsperiode (op discretie van de 

Bieder; indien de voorwaarden van het Bod niet voldaan zijn); of 

(iii) Opening van de aanvaardingsperiode voor het vereenvoudigd 

uitkoopbod indien de voorwaarden daarvoor voldaan zijn 

10/03/2021 

Sluiting van de aanvaardingsperiode van de verplichte heropening of 

vrijwillige heropening (naargelang het geval) 

24/03/2021 
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Gebeurtenis (Voorziene) datum 

Afsluiting van de aanvaardingsperiode voor het vereenvoudigd uitkoopbod 

(indien de voorwaarden daarvoor voldaan zijn op 10/03/2021) 

30/03/2021 

Bekendmaking van de resultaten van de verplichte heropening of vrijwillige 

heropening (naargelang het geval) 

31/03/2021 

Betaaldatum van de verplichte heropening of vrijwillige heropening 

(naargelang het geval) 

07/04/2021 

Opening van de aanvaardingsperiode voor het vereenvoudigd uitkoopbod 

(ten vroegste; indien de verplichte of de vrijwillige heropening (naar gelang 

het geval) niet reeds het effect had van een uitkoopbod) 

08/04/2021 

Afsluiting van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod 28/04/2021 

Bekendmaking van de resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod 04/05/2021 

Betaaldatum van het vereenvoudigd uitkoopbod 05/05/2021 

In overeenstemming met sectie 6.3(a), worden de Aandeelhouders van deze Aanvulling, met inbegrip van de 

verlenging van de Initiële Aanvaardingsperiode en de daaruit volgende wijziging van de overige data in het 

tijdschema, op de hoogte gebracht via een persbericht dat tevens ter beschikking zal worden gesteld op de 

volgende websites: op de website van de Loketinstelling (www.kbc.be/sioen) en op de website van de 

Doelvennootschap (https://investors.sioen.com/nl).  

* * * 

 

https://investors.sioen.com/nl

