
AANVULLING OP HET PROSPECTUS 

betreffende het 

 

VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN 

eventueel gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod door 

HOUSE OF THOR BV 

 

op alle aandelen die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder of de met 

hem verbonden personen, uitgegeven door Zenitel NV 

 

Biedprijs: EUR 25,50 per Aandeel (zoals verhoogd) 

De heropende aanvaardingsperiode loopt van 26 april 2021 en eindigt in beginsel op 21 mei 2021 

om 16:00 uur (Belgische tijd). 

 

De Aanvaardingsformulieren moeten rechtstreeks of via een financiële tussenpersoon worden 

ingediend bij de loketten van KBC Bank NV. De aandeelhouders die het Bod tijdens de Initiële 

Aanvaardingsperiode hebben aanvaard of die het Aanvaardingsformulier reeds hebben ingediend 

tijdens de heropende Aanvaardingsperiode, ontvangen automatisch het verschil tussen oorspronkelijke 

biedprijs en de verhoogde Biedprijs, op de betalingsdatum van de heropende Aanvaardingsperiode.  

 

  
 

Het Prospectus, de Aanvaardingsformulieren en deze Aanvulling kunnen kosteloos verkregen worden 

aan de loketten van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 

(KBC Live). De elektronische versies van het Prospectus, de Aanvaardingsformulieren en deze 

Aanvulling zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende websites: www.kbc.be/zenitel, 

www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV (www.3d-investors.be) 

en de Doelvennootschap (www.zenitel.be). 

 

Financieel adviseur van de Bieder: 

 

 
 
 

Aanvulling van 27 april 2021 
  

http://www.kbc.be/corporateactions
http://www.bolero.be/nl/zenitel
http://www.bolero.be/fr/zenitel
http://www.3d-investors.be/
http://www.zenitel.be/
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1 ALGEMENE INFORMATIE 

Dit document is een aanvulling (de Aanvulling) op het prospectus van 26 februari 2021 met betrekking 

tot het Bod (het Prospectus), in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de OBA-Wet.  

 

Behoudens anders bepaald in deze Aanvulling, hebben de woorden en uitdrukkingen die worden 

vermeld met een hoofdletter dezelfde betekenis als deze vermeld in het Hoofdstuk 2 (“Definities”) van 

het Prospectus.  

 

De Bieder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, is verantwoordelijk (en neemt alle 

verantwoordelijkheid op zich) voor de in deze Aanvulling vervatte informatie. De Bieder bevestigt dat, 

voor zover hem bekend, de inhoud van deze Aanvulling juist, niet misleidend en in overeenstemming is 

met de werkelijkheid en dat geen gegevens werden weggelaten waarvan de vermelding de strekking 

van deze Aanvulling zou wijzigen. 

 

De Nederlandstalige versie van deze Aanvulling is goedgekeurd door de FSMA op 27 april 2021 

overeenkomstig artikel 17, §2 van de OBA-Wet. Deze goedkeuring houdt geen inschatting of 

beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Bod, noch van de toestand van de Bieder of 

de Doelvennootschap die het verwezenlijkt.  

 

Overeenkomstig artikel 25, 1° van het OBA-KB, mogen Aandeelhouders die het Bod hebben aanvaard 

hun aanvaarding tijdens de betrokken Aanvaardingsperiode intrekken.  

 

Deze Aanvulling werd in België openbaar gemaakt in de officiële, Nederlandstalige versie, en maakt 

integraal deel uit van het Prospectus. Het Prospectus, de Aanvaardingsformulieren en deze Aanvulling 

kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV 

op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). De elektronische versies van het Prospectus, de 

Aanvaardingsformulieren en deze Aanvulling zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende 

websites: www.kbc.be/zenitel, www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 

3D NV (www.3d-investors.be) en de Doelvennootschap (www.zenitel.be). Een Engelse en Franse 

vertaling van de Aanvulling worden ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde 

websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaling van de 

Aanvulling enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie 

voorrang. De Bieder heeft de respectieve versies nagekeken en is verantwoordelijk voor de 

overeenstemming van alle versies. 

2 VERHOGING VAN DE BIEDPRIJS 

De Biedprijs wordt verhoogd van EUR 23,25 per Aandeel naar EUR 25,50 per Aandeel.  

 

De resultaten van de initiële aanvaardingsperiode laten niet toe om een vereenvoudigd uitkoopbod uit 

te brengen en de beursnotering op Euronext Brussels te schrappen. 

 

Deze schrapping van de notering moet Zenitel toelaten een lange termijn groeistrategie toe te passen, 

gebaseerd op substantiële investeringen op korte termijn. Dergelijke strategie is nodig om haar 

marktpositie veilig te stellen op lange termijn, maar valt volgens de Bieder moeilijk te rijmen met een 

beurscontext. De delisting maakt bovendien komaf met de administratieve verplichtingen en 

http://www.kbc.be/zenitel
http://www.bolero.be/nl/zenitel
http://www.bolero.be/fr/zenitel
http://www.3d-investors.be/
http://www.zenitel.be/
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substantiële kosten verbonden aan een beursnotering, die niet in verhouding staan tot de beperkte 

omvang van de Doelvennootschap. Tot slot biedt het Bod een uitzonderlijke opportuniteit voor de 

aandeelhouders om hun hun aandelen te gelde te maken, zonder enige beperking wat de liquiditeit van 

de aandelen betreft. 

 

Op basis van contacten met enkele aandeelhouders die hun aandelen nog niet hadden aangeboden en 

teneinde toe te laten deze ambitieuze doelstelling te realiseren, heeft de Bieder beslist om de Biedprijs 

te verhogen naar EUR 25,50 per Aandeel. 

 

Aandeelhouders die het Bod tijdens de initiële aanvaardingsperiode reeds hebben aanvaard, ontvangen 

automatisch het verschil tussen de oorspronkelijke Biedprijs en de verhoogde Biedprijs, op de 

betalingsdatum van de heropende aanvaardingsperiode. 

3 INBRENGVERBINTENISSEN 

In de aanloop naar de heropende aanvaardingsperiode vonden contacten plaats met enkele 

aandeelhouders van Zenitel, die eerder getuigden van een bijzondere betrokkenheid bij de 

vennootschap en/of reeds geruime tijd aandeelhouder van Zenitel zijn. Deze contacten lieten de Bieder 

toe om te herhalen waarom zij van oordeel is dat de oorspronkelijke biedprijs een aantrekkelijke 

waardering uitmaakt, terwijl de betrokken aandeelhouders te kennen gaven dat zij hun aandelen zouden 

aanbieden bij een prijsverhoging tot 25,50 EUR per aandeel. Deze aandeelhouders die gezamenlijk ca. 

6% van de uitstaande aandelen in Zenitel vertegenwoordigen en die hun aandelen nog niet inbrachten 

tijdens de initiële aanvaardingsperiode van het Bod, hebben zich er ten opzichte van de Bieder toe 

verbonden om hun aandelen bij een dergelijke prijsverhoging in het heropende Bod in te brengen, 

waarna de Bieder heeft beslist tot verhoging van de Biedprijs om de redenen aangehaald onder punt 2 

hierboven. 

 

4 HEROPENING VAN HET BOD 

Zoals aangekondigd in het persbericht van 12 april 2021, heeft de Bieder beslist om het Bod gestand te 

doen en over te gaan tot de vrijwillige heropening van het Bod. Het Bod is onvoorwaardelijk. 

 

De aanvaardingsperiode van de heropening loopt van maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 21 mei 

2021 om 16:00 uur (Belgische tijd). 

 

Het indicatief tijdschema, vervat in Hoofdstuk 8.1.5 van het Prospectus, wordt aangepast als volgt: 

 

Indicatief tijdschema 

 

Gebeurtenis (Voorziene) datum 

Sluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode donderdag 1 april 2021 

Bekendmaking van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode 

maandag 12 april 2021 

Initiële Betaaldatum maandag 19 april 2021 

Vrijwillige heropening van het Bod maandag 26 april 2021 
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Sluiting van de Aanvaardingsperiode van de vrijwillige 

heropening van het Bod 

vrijdag 21 mei 2021 

Bekendmaking van de resultaten van de vrijwillige 

heropening van het Bod 

maandag 31 mei 2021 

Betaaldatum van de vrijwillige heropening van het Bod maandag 14 juni 2021 

Eventuele verplichte heropening van het Bod (in 

toepassing van artikel 35 van het OBA-KB), desgevallend 

geldend als vereenvoudigd uitkoopbod 

maandag 14 juni 2021 

Sluiting van de Aanvaardingsperiode van de verplichte 

heropening van het Bod 

vrijdag 2 juli 2021 

Bekendmaking van de resultaten van de verplichte 

heropening van het Bod 

vrijdag 9 juli 2021 

Betaaldatum van de verplichte heropening van het Bod maandag 26 juli 2021 

 

Indien de Bieder, na afloop van een verplichte heropening van het Bod ten minste 96,29% van alle 

aandelen in de Doelvennootschap aanhoudt, dan is hij van plan om een vereenvoudigd uitkoopbod uit 

te brengen. Dit zal leiden tot de schrapping van de notering van Euronext Brussels. 

 

Indien één van de data zoals opgenomen in het tijdschema zou worden gewijzigd, dan zullen de 

Aandeelhouders van deze wijziging(en) op de hoogte worden gebracht via een persbericht dat tevens 

ter beschikking zal worden gesteld op de volgende websites: www.kbc.be/zenitel, 

www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV (www.3d-investors.be) 

en de Doelvennootschap (www.zenitel.be). 
  

http://www.kbc.be/corporateactions
http://www.bolero.be/nl/zenitel
http://www.bolero.be/fr/zenitel
http://www.3d-investors.be/
http://www.zenitel.be/
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AANVAARDINGSFORMULIER VOOR DE HEROPENDE AANVAARDINGSPERIODE OF, IN 

VOORKOMEND GEVAL, DAAROPVOLGENDE AANVAARDINGSPERIODE 

 

GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN 

 

 

VOOR HET VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN DOOR HOUSE OF 

THOR BV OP ALLE AANDELEN DIE NIET REEDS RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS IN 

HET BEZIT ZIJN VAN HOUSE OF THOR BV OF DE MET HAAR VERBONDEN PERSONEN 

UITGEGEVEN DOOR ZENITEL NV 

 

 

TE VERVOLLEDIGEN EN IN TE DIENEN IN TWEEVOUD BIJ DE LOKETINSTELLING (KBC 

SECURITIES NV IN SAMENWERKING MET KBC BANK NV) OF EEN ANDERE FINANCIËLE 

TUSSENPERSOON TEN LAATSTE OP DE LAATSTE DAG VAN DE HEROPENDE 

AANVAARDINGSPERIODE (21 MEI 2021) OF, IN VOORKOMEND GEVAL, VAN DE 

DAAROPVOLGENDE AANVAARDINGSPERIODE OM 16:00 UUR (BELGISCHE TIJD), OF OP 

ELKE LATERE DATUM ZOALS AANGEKONDIGD IN HET GEVAL VAN EEN VERLENGING, OF 

BINNEN ELKE VROEGERE DEADLINE BEPAALD DOOR DE ANDERE FINANCIËLE 

TUSSENPERSOON 

 

 

Indien u vragen hebt met betrekking tot dit aanvaardingsformulier, gelieve 

dan contact op te nemen met de ‘Middle Office’ bij KBC SECURITIES NV 

via e-mail: ECM.Middleoffice@kbcsecurities.be of via telefoon: +32 2 429 

37 12 

 

 

Ik, ondergetekende (voornaam en familienaam, of vennootschapsnaam): 

 

_____________________________ 

 

vertegenwoordigd door (voornaam en familienaam, functie) (enkel in te vullen indien de ondergetekende 

een rechtspersoon is): 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

wonende te / met zetel te (volledig adres): 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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met ondernemingsnummer (enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is): 

 

_____________________________ 

 

na de mogelijkheid te hebben gehad om het prospectus incl. aanvulling van 27 april 2021 (het 

“Prospectus”) te lezen gepubliceerd door House of Thor BV (de “Bieder”) met betrekking tot haar 

vrijwillig openbaar overnamebod in contanten (het “Bod”) op alle aandelen (de “Aandelen”) die niet 

reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder of de met hem verbonden personen 

uitgegeven door Zenitel NV (de “Doelvennootschap”), verklaar dat: 

 

(i) ik de modaliteiten van het Bod beschreven in het Prospectus aanvaard; 

 

(ii) ik ermee instem om de Aandelen geïdentificeerd in dit Aanvaardingsformulier, die ik in volle 

eigendom aanhoud, aan de Bieder over te dragen overeenkomstig de modaliteiten beschreven 

in het Prospectus, voor een biedprijs die EUR 25,50 per Aandeel bedraagt; 

 

(iii) ik deze Aandelen overdraag in overeenstemming met de aanvaardingsprocedure beschreven 

in het Prospectus; en 

 

(iv) ik erken dat alle waarborgen, garanties, verklaringen en verbintenissen die ik overeenkomstig 

het Prospectus word verondersteld te geven, te doen of te maken met betrekking tot (de 

overdracht van) deze Aandelen, in dit Aanvaardingsformulier zijn inbegrepen. 

 

Aandelen 

Aantal Vorm Instructies 

 

…………………… 

Gedematerialiseerd Deze Aandelen zijn beschikbaar op mijn 

effectenrekening met de volgende details: 

 

Naam bank: ..………………………………..……… 

Nummer: ..………………………………..……… 

 

Ik geef opdracht aan mijn financiële 

tussenpersoon waar ik deze gedematerialiseerde 

Aandelen aanhoud en machtig elke bestuurder 

van de Doelvennootschap en van de Bieder, elk 

individueel handelend en met recht van 

indeplaatsstelling, om deze Aandelen onmiddellijk 

van mijn effectenrekening aan (de Loketinstelling 

ten voordele van) de Bieder over te dragen. 

 

De Aandeelhouders die zowel Aandelen op naam als gedematerialiseerde Aandelen aanhouden dienen 

twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren in te vullen: (i) één formulier voor de Aandelen op naam die 

in het Bod worden ingebracht en dat per post of per e-mail aan de Doelvennootschap moet worden 

bezorgd, en (ii) één formulier voor de gedematerialiseerde Aandelen die in het Bod worden ingebracht 
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en dat bij de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde Aandelen worden aangehouden, 

dient te worden ingediend. 

 

Ik verzoek hierbij dat, op de Betaaldatum, de Biedprijs van de aangeboden Aandelen naar de volgende 

rekening wordt overgeschreven:  

 

Naam bank:  ..………………………………..……… 

IBAN:   ..………………………………..……… 

BIC/SWIFT:  ..………………………………..……… 

 

Ik heb kennis van, ga akkoord met en bevestig dat: 

(1) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier in tweevoud dient te worden ingediend 

overeenkomstig de toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals uiteengezet in het Prospectus 

(Hoofdstuk 8.10), bij de Loketinstelling (KBC Securities NV in samenwerking met KBC Bank 

NV) of een andere financiële tussenpersoon ten laatste op de laatste dag van de heropende 

Aanvaardingsperiode (21 mei 2021) of, in voorkomend geval, van de daaropvolgende 

Aanvaardingsperiode om 16:00 uur (Belgische tijd), of op elke latere datum zoals aangekondigd 

in het geval van een verlenging, of binnen elke vroegere deadline bepaald door de andere 

financiële tussenpersoon; 

(2) ik de eigenaar ben van de Aandelen; ik de bevoegdheid en de bekwaamheid heb om het Bod 

te aanvaarden; de aangeboden Aandelen vrij zijn van enige last, vordering, zekerheid of belang; 

(3) ik mijn aanvaarding steeds kan intrekken tijdens de Aanvaardingsperiode waarin ik het Bod heb 

aanvaard. Om een aanvaarding op geldige wijze in te trekken, moet deze rechtstreeks aan de 

financiële tussenpersoon bij wie ik mijn Aanvaardingsformulier heb ingediend schriftelijk ter 

kennis worden gebracht, met verwijzing naar het aantal Aandelen waarvoor de aanvaarding 

wordt ingetrokken. In de mate waarin ik ook Aandelen op naam bezit, zal de Doelvennootschap 

mij informeren over de procedure die moet worden gevolgd om mijn aanvaarding in te trekken. 

In het geval dat ik mijn intrekking ter kennis breng van een financiële tussenpersoon die geen 

Loketinstelling is, is het de verplichting en verantwoordelijkheid van die financiële 

tussenpersoon om de Loketinstelling tijdig in kennis te stellen van de intrekking. Zulke 

kennisgeving aan een Loketinstelling moet plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van de 

betrokken Aanvaardingsperiode vóór 16:00 uur (Belgische tijd), of, indien van toepassing, op 

de datum die zal worden bepaald in de desbetreffende kennisgeving en/of het persbericht. 

(4) (a) indien Aandelen aan twee of meer personen toebehoren, al deze personen het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen; 

(b) indien Aandelen met een vruchtgebruik zijn bezwaard, de vruchtgebruiker en de eigenaar 

van de blote eigendom het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen; 

(c) indien Aandelen in pand zijn gegeven, de pandnemer en de pandgever het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen, waarbij de pandgever uitdrukkelijk 

de onherroepelijke en onvoorwaardelijke vrijgave van het pandrecht op die Aandelen bevestigt; 

(d) indien Aandelen op enige andere manier bezwaard zijn of onderworpen zijn aan enige last, 

vordering, zekerheid of belang, de Aandeelhouder en alle begunstigden van een dergelijke last, 

vordering, zekerheid of belang gezamenlijk het Aanvaardingsformulier moeten ondertekenen, 

waarbij al deze begunstigden uitdrukkelijk onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doen van 

elke last, vordering, zekerheid of belang met betrekking tot die Aandelen; 
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(5) de Bieder de taks op de beursverrichtingen zal dragen; de Loketinstelling mij geen commissie, 

vergoeding of enige andere kost in het kader van het Bod zal aanrekenen; indien ik mijn 

aanvaarding registreer bij een financiële tussenpersoon die geen Loketinstelling is, ik navraag 

moet doen naar bijkomende kosten die door dergelijke instellingen kunnen worden 

aangerekend en ik zelf insta voor de betaling van dergelijke bijkomende kosten; en 

(6) ik alle informatie heb ontvangen die noodzakelijk is om met volledige kennis van zaken een 

beslissing te nemen over het Bod, en dat ik mij bewust ben van de risico's die hiermee gepaard 

gaan, en ik navraag heb gedaan over de belastingen die ik in het kader van de overdracht van 

mijn Aandelen aan de Bieder zou verschuldigd zijn, en die ik, indien nodig, volledig zal dragen. 

 

Tenzij anders wordt aangeduid, zullen de bewoordingen in dit Aanvaardingsformulier dezelfde betekenis 

hebben als daaraan in het Prospectus is gegeven. 

 

Opgemaakt in tweevoud te (plaats): ______________________ 

 

Op (datum): ___________________ 

 

 

De Aandeelhouder,  De Loketinstelling / andere financiële 

tussenpersoon, 

 

 

 

 

(handtekening) 

  

 

 

 

(handtekening) 

 

 

 

(voornaam en familienaam, of 

vennootschapsnaam, voornaam en 

familienaam en functie) 

  

 

 

(naam loketinstelling / financiële 

tussenpersoon) 
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AANVAARDINGSFORMULIER VOOR DE HEROPENDE AANVAARDINGSPERIODE OF, IN 

VOORKOMEND GEVAL, DAAROPVOLGENDE AANVAARDINGSPERIODE 

 

AANDELEN OP NAAM 

 

 

VOOR HET VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN DOOR HOUSE OF 

THOR BV OP ALLE AANDELEN DIE NIET REEDS RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS IN 

HET BEZIT ZIJN VAN HOUSE OF THOR BV OF DE MET HAAR VERBONDEN PERSONEN, 

UITGEGEVEN DOOR ZENITEL NV 

 

 

TE VERVOLLEDIGEN EN PER POST OF PER E-MAIL TE BEZORGEN AAN ZENITEL NV TEN 

LAATSTE OP DE LAATSTE DAG VAN DE HEROPENDE AANVAARDINGSPERIODE (21 MEI 

2021) OF, IN VOORKOMEND GEVAL, VAN DE DAAROPVOLGENDE AANVAARDINGSPERIODE 

OM 16:00 UUR (BELGISCHE TIJD), OF OP ELKE LATERE DATUM ZOALS AANGEKONDIGD IN 

HET GEVAL VAN EEN VERLENGING 

 

PER POST 

Zenitel NV 

t.a.v. Charlotte Callens 

Z. 1 Researchpark 110 

1731 Asse 

 

PER E-MAIL 

Charlotte.Callens@Zenitel.com 

 

 

Indien u vragen hebt met betrekking tot dit aanvaardingsformulier, gelieve 

dan contact op te nemen met Zenitel NV via e-mail: 

Charlotte.Callens@Zenitel.com of via telefoon: +32 2 895 22 22 

 

 

Ik, ondergetekende (voornaam en familienaam, of vennootschapsnaam): 

 

_____________________________ 

 

vertegenwoordigd door (voornaam en familienaam, functie) (enkel in te vullen indien de ondergetekende 

een rechtspersoon is): 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

wonende te / met zetel te (volledig adres): 
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_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

met ondernemingsnummer (enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is): 

 

_____________________________ 

 

na de mogelijkheid te hebben gehad om het prospectus incl. aanvulling van 27 april 2021 (het 

“Prospectus”) te lezen gepubliceerd door House of Thor BV (de “Bieder”) met betrekking tot haar 

vrijwillig openbaar overnamebod in contanten (het “Bod”) op alle aandelen (de “Aandelen”) die niet 

reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder of de met hem verbonden personen 

uitgegeven door Zenitel NV (de “Doelvennootschap”), verklaar dat: 

 

(v) ik de modaliteiten van het Bod beschreven in het Prospectus aanvaard; 

 

(vi) ik ermee instem om de Aandelen geïdentificeerd in dit Aanvaardingsformulier, die ik in volle 

eigendom aanhoud, aan de Bieder over te dragen overeenkomstig de modaliteiten beschreven 

in het Prospectus, voor een biedprijs die EUR 25,50 per Aandeel bedraagt; 

 

(vii) ik deze Aandelen overdraag in overeenstemming met de aanvaardingsprocedure beschreven 

in het Prospectus; en 

 

(viii) ik erken dat alle waarborgen, garanties, verklaringen en verbintenissen die ik 

overeenkomstig het Prospectus word verondersteld te geven, te doen of te maken met 

betrekking tot (de overdracht van) deze Aandelen, in dit Aanvaardingsformulier zijn inbegrepen. 

 

Aandelen 

Aantal Vorm Instructies 

 

…………………… 

Op naam  Als bijlage bij dit formulier gaan: 

- bewijs van inschrijving in het 

aandelenregister van de 

Doelvennootschap; en 

- voor natuurlijke personen: een kopie van 

mijn identiteitskaart of paspoort met een 

specimen van handtekening; of 

- voor rechtspersonen: een gewaarmerkt 

afschrift van de statuten van de 

Aandeelhouder, bewijs van wie 

rechtsgeldig de Aandeelhouder kan 

vertegenwoordigen, volmacht indien van 

toepassing, en een kopie van de 

identiteitskaart of paspoort met een 

specimen van handtekening van de 
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perso(o)n(en) die bevoegd zijn de 

Aandeelhouder te vertegenwoordigen die 

het Aanvaardingsformulier heeft (hebben) 

ondertekend. 

 

Ik verzoek hierbij dat (i) deze Aandelen aan de 

Bieder worden overgedragen, (ii) de overdracht 

van deze Aandelen rechtsgeldig in het 

aandelenregister van de Doelvennootschap wordt 

ingeschreven, en hiervoor machtig ik elke 

bestuurder van de Doelvennootschap en van de 

Bieder, elk individueel handelend en met recht van 

indeplaatsstelling, om het aandelenregister in mijn 

naam en voor mijn rekening te ondertekenen en 

alles te doen wat hiervoor nodig of nuttig is. 

 

De Aandeelhouders die zowel Aandelen op naam als gedematerialiseerde Aandelen aanhouden dienen 

twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren in te vullen: (i) één formulier voor de Aandelen op naam die 

in het Bod worden ingebracht en dat per post of per e-mail aan de Doelvennootschap moet worden 

bezorgd, en (ii) één formulier voor de gedematerialiseerde Aandelen die in het Bod worden ingebracht 

en dat bij de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde Aandelen worden aangehouden, 

dient te worden ingediend. 

 

Ik verzoek hierbij dat, op de Betaaldatum, de Biedprijs van de aangeboden Aandelen naar de volgende 

rekening wordt overgeschreven:  

 

Naam bank:  ..………………………………..……… 

IBAN:   ..………………………………..……… 

BIC/SWIFT:  ..………………………………..……… 

 

Ik heb kennis van, ga akkoord met en bevestig dat: 

(1) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier per post of per e-mail aan Zenitel NV moet worden 

bezorgd overeenkomstig de toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals uiteengezet in het 

Prospectus (Hoofdstuk 8.10), ten laatste op de laatste dag van de heropende 

Aanvaardingsperiode (21 mei 2021) of, in voorkomend geval, van de daaropvolgende 

Aanvaardingsperiode om 16:00 uur (Belgische tijd), of op elke latere datum zoals aangekondigd 

in het geval van een verlenging; 

(2) ik de eigenaar ben van de Aandelen; ik de bevoegdheid en de bekwaamheid heb om het Bod 

te aanvaarden; de aangeboden Aandelen vrij zijn van enige last, vordering, zekerheid of belang; 

(3) ik mijn aanvaarding steeds kan intrekken tijdens de Aanvaardingsperiode waarin ik het Bod heb 

aanvaard. De Doelvennootschap zal mij informeren over de procedure die moet worden gevolgd 

om mijn aanvaarding in te trekken. In de mate waarin ik ook gedematerialiseerde Aandelen 

bezit, moet deze intrekking van de aanvaarding rechtstreeks aan de financiële tussenpersoon 

bij wie ik mijn Aanvaardingsformulier heb ingediend schriftelijk ter kennis worden gebracht, met 

verwijzing naar het aantal Aandelen waarvoor de aanvaarding wordt ingetrokken. In het geval 

dat ik mijn intrekking ter kennis breng van een financiële tussenpersoon die geen Loketinstelling 
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is, is het de verplichting en verantwoordelijkheid van die financiële tussenpersoon om de 

Loketinstelling tijdig in kennis te stellen van de intrekking. Zulke kennisgeving aan een 

Loketinstelling moet plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van de betrokken 

Aanvaardingsperiode vóór 16:00 uur (Belgische tijd), of, indien van toepassing, op de datum 

die zal worden bepaald in de desbetreffende kennisgeving en/of het persbericht. 

(4) (a) indien Aandelen aan twee of meer personen toebehoren, al deze personen het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen; 

(b) indien Aandelen met een vruchtgebruik zijn bezwaard, de vruchtgebruiker en de eigenaar 

van de blote eigendom het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen; 

(c) indien Aandelen in pand zijn gegeven, de pandnemer en de pandgever het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen, waarbij de pandgever uitdrukkelijk 

de onherroepelijke en onvoorwaardelijke vrijgave van het pandrecht op die Aandelen bevestigt; 

(d) indien Aandelen op enige andere manier bezwaard zijn of onderworpen zijn aan enige last, 

vordering, zekerheid of belang, de Aandeelhouder en alle begunstigden van een dergelijke last, 

vordering, zekerheid of belang gezamenlijk het Aanvaardingsformulier moeten ondertekenen, 

waarbij al deze begunstigden uitdrukkelijk onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doen van 

elke last, vordering, zekerheid of belang met betrekking tot die Aandelen; 

(5) de Bieder de taks op de beursverrichtingen zal dragen; de Loketinstelling mij geen commissie, 

vergoeding of enige andere kost in het kader van het Bod zal aanrekenen; indien ik mijn 

aanvaarding registreer bij een financiële tussenpersoon die geen Loketinstelling is, ik navraag 

moet doen naar bijkomende kosten die door dergelijke instellingen kunnen worden 

aangerekend en ik zelf insta voor de betaling van dergelijke bijkomende kosten; en 

(6) ik alle informatie heb ontvangen die noodzakelijk is om met volledige kennis van zaken een 

beslissing te nemen over het Bod, en dat ik mij bewust ben van de risico's die hiermee gepaard 

gaan, en ik navraag heb gedaan over de belastingen die ik in het kader van de overdracht van 

mijn Aandelen aan de Bieder zou verschuldigd zijn, en die ik, indien nodig, volledig zal dragen. 

 

Tenzij anders wordt aangeduid, zullen de bewoordingen in dit Aanvaardingsformulier dezelfde betekenis 

hebben als daaraan in het Prospectus is gegeven. 

 

Opgemaakt te (plaats): ______________________ 

 

Op (datum): ___________________ 

 

De Aandeelhouder,  De Doelvennootschap, 

 

 

 

 

(handtekening) 

  

 

 

 

(handtekening) 

 

 

 

(voornaam en familienaam, of 

vennootschapsnaam, voornaam en 

familienaam en functie) 
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