
Brussel, 21 november 2017, 18 uur 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE (K.B. 14/11/2007) 

PERSBERICHT VAN SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSMENTS ET DE 

PARTICIPATIONS SA (AFGEKORT « SOCLINPAR ») 

SOCLINPAR KONDIGT DE OPENING AAN VAN DE AANVAARDINGSPERIODE VAN HET OPENBAAR 

OVERNAMEBOD OP DE AANDELEN VAN SAPEC SA 

In navolging op de goedkeuring van het prospectus door de FSMA op 21 november 2017, informeert 

Soclinpar de markt over de opening van de aanvaardingsperiode van het vrijwillig en onvoorwaardelijk 

openbaar overnamebod in geld, gelanceerd door Soclinpar, met betrekking tot alle aandelen van SAPEC 

SA, genoteerd op Euronext Brussel, die niet reeds in het bezit zijn van Soclinpar, Financière Frédéric Jacobs 

SA of SAPEC SA (hetzij in het totaal 606.150 aandelen) (het Overnamebod). 

Zoals reeds aangekondigd, bedraagt de biedprijs € 60,00 per aandeel van Sapec SA. De initiële 

aanvaardingsperiode zal aanvangen op 24 november 2017 en zal sluiten op 15 december 2017 (inclusief) 

om 16u00 CET. De resultaten van de initiële aanvaardingsperiode zullen ten laatste op 20 december 

worden gepubliceerd en de betaling zal ten laatste op 22 december 2017 plaatsvinden.  

De modaliteiten van de heropening van het Overnamebod en het eventuele vereenvoudigd uitkoopbod 

staan beschreven in het prospectus. 

De loketinstelling is Bank Degroof Petercam NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met 

maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 44, 1040 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank 

van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0403.212.172. 

Het prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 21 november 2017, beschrijft het geheel van modaliteiten 

van de verrichting en is beschikbaar in het Frans. De samenvatting van het prospectus is eveneens 

beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het aanvaardingsformulier (in het Frans, Nederlands of 

Engels) en het prospectus (met inbegrip van het memorandum van antwoord vanwege de raad van 

bestuur van SAPEC SA en het rapport van de onafhankelijke expert) kunnen gratis worden verkregen bij 

de Loket-Instelling (email: corpact@degroofpetercam.com) of per telefoon +32.2.287.92.84. Een 

elektronische versie van het Prospectus en het aanvaardingsformulier is eveneens beschikbaar op 

www.degroofpetercam.be (sectie « pers ») en www.sapec.be. 

 

Voor enige bijkomende informatie, verwijzen wij u naar: 

Antoine Velge     Tel: +351 213 222 775 

      Email: Ajmjvelge@gmail.com 

Erik Verkest, Bank Degroof Petercam  Tel: +32 2 662 82 62 

      Email: corpact@degroofpetercam.com  
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