BIJLAGE 1
AANVAARDINGSFORMULIER
Het aangehechte Aanvaardingsformulier betreffende de Aandelen moet worden ingevuld in tweevoud :
één (1) exemplaar voor de Aandeelhouder ; één (1) exemplaar voor de Bank Degroof Petercam NV per
e-mail naar het adres corpact@degroofpetercam.com.

AANVAARDINGSFORMULIER BETREFFENDE HET VRIJWILLIG
ONVOORWAARDELIJK OVERNAMEBOD IN CONTANTEN
EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN VEREENVOUDIGD UITKOOPBOD
UITGEBRACHT DOOR SOCLINPAR SA
OP ALLE 606.150 AANDELEN UITGEGEVEN DOOR SAPEC NV EN NIET REEDS DOOR
DE BIEDER, FINANCIÈRE FRÉDÉRIC JACOBS OF DE GEVISEERDE VENNOOTSCHAP
GEHOUDEN
IN TE DIENEN OP UITERLIJK 15 DECEMBER 2017 VÓÓR 16 UUR CET
Ik, ondergetekende (naam, voornaam of vennootschapsnaam):
__________________________________________________________________________________

Met woonplaats / maatschappelijke zetel te (volledig adres) :
__________________________________________________________________________________

Telefoonnummer of GSM-nummer: ___________________________________________________

Verklaar, nadat ik de mogelijkheid heb gehad om het Prospectus te lezen, dat :
(i)

Ik de voorwaarden van het Overnamebod zoals omschreven in het Prospectus aanvaard;

(ii)

Ik er bij deze mee instem om de Aandelen vermeld in dit Aanvaardingsformulier, die ik in volle
eigendom bezit, over te dragen aan de Bieder, in overeenstemming met de voorwaarden van het
Prospectus, voor een prijs die bestaat uit een betaling in contanten van:

60 EUR

Voor elk Aandeel

(iii)

Ik draag mijn Aandelen over in overeenstemming met de aanvaardingsprocedure zoals
uiteengezet in het Prospectus; en

(iv)

Ik erken dat alle garanties en verplichtingen met betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen,
die geacht worden door mij te zijn gegeven en aangegaan in overeenstemming met het
Prospectus, in dit Aanvaardingsformulier vervat zijn.

Aandelen

Aantal

Vorm

Instructies

………………

Gedematerialiseerde
Aandelen

Deze Aandelen zijn beschikbaar
effectenrekening bij de volgende
instelling :

op mijn
financiële

………………………………………………………
……………………………………………………….
en ik verleen machtiging om deze Aandelen van mijn
effectenrekening over te dragen aan de LoketInstelling.

………………

Aandelen op naam

Een brief van Sapec NV waarbij de eigendom van het
aantal Aandelen wordt bevestigd, is hierbij
toegevoegd. Ik verzoek hierbij dat deze Aandelen aan
de Bieder worden overgedragen en ik geef volmacht
aan ieder bestuurder van Sapec NV, om als
lasthebber, die afzonderlijk en individueel kan
optreden, met het recht van indeplaatsstelling, om de
overdracht in het desbetreffende aandelenregister in
te schrijven en om al de voor dat doeleinde relevante
handelingen te stellen.

Ik verzoek hierbij dat de Biedprijs van de overgedragen Aandelen op de Betaaldatum overgeschreven
wordt op mijn rekening IBAN __________________________ ; BIC/SWIFT code __________ bij
(naam bank) ___________________________
Ik ben er mij van bewust dat :
(1)

Dit Aanvaardingsformulier, om geldig te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de Initiële
Aanvaardingsperiode in overeenstemming met de van toepassing zijnde aanvaardingsprocedure
zoals bepaald in het Prospectus moet worden ingediend, d.w.z. uiterlijk op 15 december 2017
vóór 16 uur CET, in overeenstemming met sectie 7.10 (b)(i) van het Prospectus ;

(2)

(a) indien de Aandelen in het bezit zijn van twee of meerdere personen, dan moet het
Aanvaardingsformulier gezamenlijk door al deze personen worden ondertekend ; (b) indien de
Aandelen met een recht van vruchtgebruik zijn bezwaard, dan moet het Aanvaardingsformulier

zowel door de vruchtgebruiker als door de naakte eigenaar worden ondertekend ; (c) indien de
Aandelen belast zijn met een pandrecht, dan moet het Aanvaardingsformulier zowel door de
pandgever als de pandnemer worden ondertekend, waarbij de pandnemer uitdrukkelijk moet
bevestigen dat het pandrecht betreffende de betrokken Aandelen onherroepelijk en
onvoorwaardelijk wordt opgeheven ; (d) indien de Aandelen op een andere manier bezwaard zijn
of het voorwerp uitmaken van een vordering of een ander belang, dan moeten alle begunstigden
van dergelijke bezwaring, vordering of een ander belang het Aanvaardingsformulier
ondertekenen en onherroepelijk en onvoorwaardelijk verzaken aan dergelijke bezwaring,
vordering of belang met betrekking tot die Aandelen.
(3)

De aanvaarding van het Bod brengt geen kosten met zich mee te mijne laste, op voorwaarde dat
(a) mijn Aandelen rechtstreeks aan de Loketinstelling worden aangeboden en dat (b) indien mijn
Aandelen gedematerialiseerd zijn, zij ingeschreven zijn op een rekening bij de Loket-Instelling;

(4)

Ik sta persoonlijk in voor alle kosten die worden aangerekend door een andere financiële
tussenpersoon, dan de Loket-Instelling.

Ik erken dat ik alle nodige informatie heb ontvangen om een beslissing te nemen betreffende het al dan
niet te koop aanbieden van mijn Aandelen in het kader van het Overnamebod. Ik ben mij bewust van
de rechtsgeldigheid van het Overnamebod en de hiermee gepaard gaande risico’s en ik heb navraag
gedaan in verband met de eventueel door mij verschuldigde belasting in het kader van de overdracht
van mijn Aandelen aan de Bieder, waarvoor ik, in voorkomend geval, alleen insta.
Tenzij anders vermeld hebben de begrippen, die in dit Aanvaardingsformulier worden gebruikt,
dezelfde betekenis als in het Prospectus.
Opgemaakt in twee exemplaren in (plaats): ___________________________
Op (datum) : ____________________
De Aandeelhouder

(handtekening)
(naam, voornaam, vennootschapsnaam)

Loket-Instelling
tussenpersoon

/

andere

(handtekening)
(financiële tussenpersoon)

financiële

