
Notice in accordance with article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on Public Takeover Bids. 

 

3d investors considers a voluntary and conditional public takeover bid on Zenitel NV 

 

Ghent, 16 November 2020, 7.00am 

3D NV (“3d investors”) announces today that it considers launching a voluntary and conditional public 
takeover bid for all shares in Zenitel NV (“Zenitel”) that are not currently held by it, through a subsidiary 
House of Thor BV. The bid would be made at a price of EUR 22.75 per share and would be paid in cash. 

3d investors currently holds 1,584,776 shares in Zenitel, or 47.87% of the total number of shares issued. 
Therefore, the bid would relate to the remaining 1,726,108 shares or 52.13% of the total number of 
shares issued. 

The bid would be made subject to a number of conditions, including an acceptance threshold of 95% 
and a material adverse change clause. If successful, the bid would be followed by a simplified squeeze-
out bid under the same conditions. 

The price of EUR 22.75 per share would hold a premium of 37.9% to the closing stock price as at 13 
November 2020, or a premium of 47.8% to the closing stock price as at 13 November 2020 if the 
premium is calculated on the implied enterprise value, excluding the net cash position as at 30 June 
2020. The price would imply a premium of 39.7%, 38.1%, 41.3% and 47.8% on the volume weighted 
average share stock prices over the past 1, 3, 6 and 12 months, respectively. 

Through the bid, 3d investors would offer shareholders the opportunity to immediately sell their shares 
on terms that 3d investors considers very attractive. Such conditions would be difficult to obtain under 
other circumstances, given the limited liquidity of the Zenitel share. 

3d investors has informed the board of directors of Zenitel about its intentions. Subject to the review by 
the board of directors of the prospectus, the directors of Zenitel who are not affiliated with 3d investors 
have unanimously decided to support and recommend the bid. The board of directors have thereafter 
adopted the same decision with unanimity. A detailed opinion of the board of directors will be set forth 
in the memorandum in reply, which will also be attached as an annex to the prospectus. 

The bid is supported by reference shareholder De Wilg CommV (12.08%), which has irrevocably 
committed to tender its shares to the bid. 

This notice is merely an expression of an intention and does not constitute formal notification of a 
voluntary public takeover bid within the meaning of the Royal Decree of 27 April 2007 and the Law of 1 
April 2007 on Public Takeover Bids. Whether, when and under which conditions the bid would be made 
depends on a number of factors, including general market conditions and the further evolution of the 
financial markets and the assessment of the bid price by an independent expert appointed by the 
independent directors who will issue a valuation report within the meaning of Article 23 of the Royal 
Decree of April 27 2007 on Public Takeover Bids. 

If 3d investors decides to formally launch the voluntary and conditional public takeover bid, it will submit 
a file for this purpose with the FSMA (including a draft prospectus). The board of directors of Zenitel will 
then review that draft prospectus and further explain its position in a memorandum of reply. If 3d 
investors decides not to proceed with the bid, it will promptly report about this in accordance with the 
applicable rules. 

______ 



About 3d investors 

3d investors is a family investment company that chooses to support the growth of solid companies, in 
partnership with entrepreneurs and management. They always start from the core values: 
entrepreneurship, empathy, integrity, passion and agility. 

3d investors is a long-term shareholder in a number of listed groups (KBC, Ackermans & van Haaren, 
Atenor, Barco and Zenitel), non-listed companies (including Care Cosmetics, Pauwels Consulting, 
Plastiflex, Studio 100 and 3P) and 3d Real Estate. 

More information can be found at www.3d-investors.be. 

Contact: Frank Donck +32 9 329 72 01 

About Zenitel 

Zenitel is a global player in the development and commercialisation of intelligent communication 
solutions where security, guaranteed availability and sound quality are essential. With nearly 120 years 
of experience, Zenitel has proven to be a reliable and quality provider of broadcast systems, intercom 
solutions and two-way radio. These systems interface with other security devices, enabling end users 
and integrators to build a comprehensive and integrated security solution that combines access control, 
video surveillance, digital messaging and other solutions. Today, Zenitel’s customers include security 
service providers, companies and organisations active in the transportation and shipping sectors, 
healthcare institutions and industrial companies. 

Zenitel employs approximately 300 people worldwide, is headquartered in Norway and sells its solutions 
under the Vingtor-Stentofon and Phontech brands. 

More information can be found at www.zenitel.com. 

Disclaimer 

This notice is also published in Dutch. If this should create uncertainty, the Dutch version will prevail. 

This notice does not constitute a bid to purchase securities of Zenitel nor a solicitation by anyone in any 
jurisdiction in respect thereof. If a bid to purchase securities of Zenitel through a public takeover bid is 
proceeded with, such bid will and can only be made on the basis of a prospectus approved by the FSMA. 
No action has been taken to enable a public takeover bid in any jurisdiction and no such actions will be 
taken before 3d investors resolves to pursue a public takeover bid. Neither this notice nor any other 
information in respect of the matters contained herein may be supplied in any jurisdiction where a 
registration, qualification or any other obligation is in force or would be with regard to the content hereof 
or thereof. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the financial laws 
and regulations in such jurisdictions. 3d investors and its affiliates explicitly decline any liability for breach 
of these restrictions by any person. 

______ 

http://www.3d-investors.be/
http://www.zenitel.com/


Mededeling in het kader van artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen. 

 

3d investors overweegt vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod op Zenitel NV 

 

Gent, 16 november 2020, 7.00 uur 

3D NV ("3d investors") maakt vandaag bekend dat zij overweegt om, via een dochtervennootschap 
House of Thor BV, een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen 
in Zenitel NV ("Zenitel") die nog niet in haar bezit zijn. Het bod zou worden uitgebracht aan een prijs 
van EUR 22,75 per aandeel en in contanten betaald worden. 

3d investors houdt thans 1.584.776 aandelen in Zenitel aan ofwel 47,87% van het totale aantal 
uitgegeven aandelen. Het bod zou bijgevolg slaan op de overige 1.726.108 aandelen ofwel 52,13% van 
het totale aantal aandelen. 

Het bod zou onderworpen zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder een acceptatiedrempel van 95% 
en een material adverse change clausule. Indien het eventuele bod succesvol is, dan zal het gevolgd 
worden door een vereenvoudigd uitkoopbod tegen dezelfde voorwaarden. 

De prijs van EUR 22,75 per aandeel zou een premie betekenen van 37,9% ten aanzien van de slotkoers 
per 13 november 2020, of een premie van 47,8% ten aanzien van de slotkoers per 13 november 2020 
indien de premie wordt berekend op de impliciete ondernemingswaarde, abstractie makend van de 
netto-cash positie per 30 juni 2020. De prijs zou een premie impliceren van respectievelijk 39,7%, 
38,1%, 41,3% en 47,8% ten aanzien van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoersen over de 
voorbije 1, 3, 6 en 12 maanden. 

3d investors zou op die manier aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om onmiddellijk hun 
participatie te verkopen aan voorwaarden die 3d investors als zeer aantrekkelijk beschouwt. Zulke 
voorwaarden zouden in andere omstandigheden moeilijk te realiseren zijn gelet op de beperkte liquiditeit 
van het Zenitel aandeel. 

3d investors heeft de raad van bestuur van Zenitel geïnformeerd over haar intenties. Onder voorbehoud 
van het nazicht door de raad van bestuur van het prospectus, hebben de bestuurders van Zenitel die 
niet verbonden zijn met 3d investors unaniem beslist om het bod te steunen en aan te bevelen. De raad 
van bestuur heeft vervolgens hetzelfde standpunt unaniem aangenomen. Een gedetailleerd standpunt 
van de raad van bestuur zal in een memorie van antwoord uiteengezet worden, die eveneens als bijlage 
bij het prospectus zal worden opgenomen. 

Het bod wordt gesteund door referentieaandeelhouder De Wilg CommV (12,08%), die zich er 
onherroepelijk toe verbonden heeft om haar aandelen in voorkomend geval in het bod in te brengen. 

Deze mededeling is enkel een uiting van een intentie en is geen formele kennisgeving van een vrijwillig 
openbaar overnamebod in de zin van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 en de wet van 1 april 2007 
op de openbare overnamebiedingen. Of, wanneer en tegen welke voorwaarden het bod zou uitgebracht 
worden, hangt af van een aantal factoren, waaronder de algemene marktomstandigheden en de verdere 
evolutie van de financiële markten en de beoordeling van de biedprijs door een onafhankelijk expert 
aangesteld door de onafhankelijke bestuurders die een waarderingsverslag zal uitbrengen in de zin van 
artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. 

Indien 3d investors het vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod formeel uitbrengt, dan zal zij 
hiertoe een dossier neerleggen bij de FSMA (inclusief een ontwerp van prospectus). De raad van 
bestuur van Zenitel zal dat ontwerp van prospectus dan bestuderen en zijn standpunt nader toelichten 
in een memorie van antwoord. Mocht 3d investors afzien van haar intentie, dan zal zij onverwijld hierover 
overeenkomstig de toepasselijke regels berichten. 



Over 3d investors 

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen 
in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: 
ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid. 

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, 
Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder 
o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate. 

Meer informatie kan u vinden op www.3d-investors.be 

Contact: Frank Donck +32 9 329 72 01 

Over Zenitel 

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente 
communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van 
essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en 
kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze 
systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om 
een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, 
videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden 
gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en 
organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven. 

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in 
Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech. 

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com 

Disclaimer 

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden 
optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend. 

Deze mededeling is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door 
iemand in eender welk rechtsgebied. Indien een aanbod tot aankoop van de effecten van Zenitel via 
een openbaar overnamebod wordt uitgebracht, dan zal en kan dit bod alleen maar worden gedaan op 
basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een 
openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied mogelijk te maken en geen zulke stappen zullen 
worden ondernomen voorafgaand aan het besluit van 3d investors om verder te gaan met een openbaar 
overnamebod. Noch deze mededeling, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin 
vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie 
of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze 
mededeling of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van 
de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. 3d investors en de met haar 
verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze 
beperkingen door eender welke persoon. 

______ 

http://www.3d-investors.be/
http://www.zenitel.com/
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