PERSBERICHT
Mededeling gepubliceerd conform artikel 8, §1 van het
KB van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Punch International nv is voornemens om een onvoorwaardelijk vrijwillig
openbaar overnamebod uit te brengen op Accentis nv
Ieper, België – 15 november 2013 – 18.00u – Punch International nv (‘Punch’) kondigt vandaag
zijn voornemen aan om een onvoorwaardelijk vrijwillig openbaar bod uit te brengen op alle
aandelen uitgegeven door Accentis nv (‘Accentis’) die nog niet in het bezit zijn van Punch.
Het bod zou uitgebracht worden aan een prijs van 1,25 eurocent per aandeel Accentis,
betaalbaar, naar keuze van de aandeelhouder van Accentis, ofwel in aandelen Punch, ofwel in
contanten. De prijs per aandeel Accentis van 1,25 eurocent bevat een premie van 22,5% ten
opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel Accentis van de
laatste 30 kalenderdagen.
Punch bezit op heden 603.345.158 aandelen Accentis, i.e. 47,59% van het kapitaal. Het
voorgenomen bod heeft betrekking op alle 664.400.066 aandelen Accentis die Punch niet bezit.
Dit bericht geeft enkel uitdrukking aan een intentie en is geen formele kennisgeving van een
openbaar overnamebod in de zin van het KB van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen. Punch overweegt om zo snel als redelijkerwijze mogelijk een dergelijke
kennisgeving, met een ontwerp van prospectus, te overhandigen aan de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten.
Punch zou kunnen beslissen om niet over te gaan tot het voorgenomen bod, met name in geval
van een significante nadelige wijziging van de positie van Accentis vóór de overhandiging van
voornoemde kennisgeving. In dat geval zal Punch hierover berichten.
Financieel adviseur: KBC Securities nv
Over Punch International
Punch International is een holding. Sinds 1999 noteert Punch aan Euronext Brussels. Alle
persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en
www.euronext.com.
Voor meer informatie
Investor Relations – Punch International – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - E-mail:
investor.relations@punchinternational.com
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking
statements’). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging.
Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard
der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke
resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties
verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in
deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Punch International nv
heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te
actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de
regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden.
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