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Mededeling gepubliceerd conform artikel 8, §1 van het
KB van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Voorgenomen vrijwillig openbaar bod op Accentis nv gaat niet door
Ieper, België – 17 maart 2014 – 18.00u – Punch International nv (‘Punch’) maakt bekend dat
het heeft besloten om geen uitvoering te geven aan zijn eerder, op 15 november 2013,
bekendgemaakte intentie om een vrijwillig openbaar bod uit te brengen op alle aandelen
uitgegeven door Accentis nv (‘Accentis’) aan een prijs van 1,25 eurocent in contanten per
aandeel of tegen aandelen Punch, in een verhouding van één aandeel Punch per 550 aandelen
Accentis.
Punch heeft moeten vaststellen dat zijn voornemen sinds 15 november 2013 door de feiten is
achterhaald en dat, in de gegeven omstandigheden, het voorgenomen bod, inzonderheid wat
de prijs betreft, geen kans op slagen heeft en Punch normaal niet in staat stelt om het beoogde
resultaat te halen.

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.
Investor Relations
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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