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Persberichten

Overname- of uitkoopaanbiedingen

22-06-2010

Epiq NV

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK, FINANCIE- EN
ASSURANTIEWEZEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007
OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk
besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5
van het voormelde koninklijk besluit, op 22 juni 2010 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de
vennootschap naar Belgisch recht, Elex NV, met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, om een
vrijwillig onvoorwaardelijk openbaar aanbod in contanten uit te brengen op alle 2.995.228 aandelen, uitgegeven door
Epiq NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, 3980
Tessenderlo, waarvan de aandelen toegelaten zijn tot de verhandeling op Euronext Brussels, die niet in haar bezit zijn
noch in het bezit van de heer R. Duchâtelet, tegen een prijs van 1,75 euro per aandeel.
De bieder heeft de intentie om over te gaan tot een uitkoopbod in de zin van artikel 42 e.v. van het koninklijk besluit van
27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en van artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen voor zover
aan de vereiste voorwaarden voldaan is.

http://www.cbfa.be/nl/press/html/2010-06-22_epiq.asp?print=1
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