PROCEDUREBESCHRIJVING
Persbericht (uittreksel)

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles lanceert een emissie op basis van inschrijfrechten en
onderschrijving van in totaal 159.197 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 10,8914 per
aandeel.
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles ("Koninklijke Porceleyne Fles", of de "Onderneming") kondigt vandaag
de lancering aan van een emissie op basis van inschrijfrechten en onderschrijving van in totaal 159.197
nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 per aandeel (de "Aangeboden
Aandelen") tegen een uitgifteprijs van EUR 10,8914 per Aangeboden Aandeel (de "Uitgifteprijs"). Een
aanvraag wordt ingediend voor toelating tot de notering en handel van de Aangeboden Aandelen op
Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam") onder het symbool "PORF". Afhankelijk van de
relevante effectenwetgeving, krijgen de huidige houders van gewone aandelen met een nominale waarde
van EUR 1,00 per aandeel in het huidige aandelenkapitaal van de Onderneming (de "Aandelen" en
de "Aandeelhouders") op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) niet overdraagbare
inschrijfrechten toegekend, die hen in staat stellen om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen
(de "Inschrijfrechten"). De Inschrijfrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen gebruikt worden door
de Aandeelhouders aan wie ze zijn toegekend, door via hun bank of commissionair bij ABN AMRO Bank
N.V. (de “Inschrijvingsagent’) in te schrijven op de Aangeboden Aandelen. Voor de Inschrijfrechten zal
geen toelating tot de notering en handel worden aangevraagd.
Highlights
- Aandeelhouders ontvangen één (1) Inschrijfrecht per Aandeel dat zij houden op de
Registratiedatum;
- Inschrijfrechten kunnen per eenheden van 31 worden uitgeoefend voor het inschrijven op 6
Aangeboden Aandelen;
- de registratiedatum en -tijd voor toekenning van de Inschrijfrechten is 17:40 Central European
Summer Time (CEST) op 19 juni 2019 (derhalve kort na sluiting van de handel op Euronext
Amsterdam) (de "Registratiedatum");
- de Inschrijfrechten zullen vanaf 20 juni 2019 worden bijgeschreven op de rekeningen van de
Aandeelhouders bij hun bank of commissionair;
- de Uitgifteprijs is EUR 10,8914 per Aangeboden Aandeel. De Uitgifteprijs is gebaseerd op de
gewogen gemiddelde beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam over de periode 27
mei 2019 tot en met 10 juni 2019;
- de periode waarin de Aandeelhouders met gebruik van hun Inschrijfrechten kunnen inschrijven op
de Aangeboden Aandelen (de "Inschrijfperiode") begint op 20 juni 2019 om 09:00 CEST en
eindigt op 3 juli 2019 om 15:00 CEST;
- de uitoefening van éénendertig (31) Inschrijfrechten stelt een Aandeelhouder in staat om in te
schrijven op zes (6) Aangeboden Aandelen tegen de Uitgifteprijs.
- de Aangeboden Aandelen waarop niet door de Aandeelhouders wordt ingeschreven
(de "Restaandelen") worden met uitsluiting van verdere voorkeursrechten uitgegeven aan Boron
Investments B.V. ("Boron") tegen de Uitgifteprijs, waardoor de Onderneming in totaal door de
uitgeoefende Inschrijfrechten en de uitgifte van de Restaandelen EUR 1.733.846,00 brutoopbrengsten zal ophalen;
- het totaal van de in verband met uitgeoefende Inschrijfrechten uitgegeven Aangeboden Aandelen
en het totaal van de aan Boron uitgegeven Restaandelen met uitsluiting van voorkeursrechten
(samen de "Emissie") wordt op of rondom 4 juli 2019 bekend gemaakt; en
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-

de Emissie is behalve aan eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen onderhevig aan de
voorwaarden en procedurevoorschriften die zijn uiteengezet in de procedurebeschrijving die door
de Onderneming beschikbaar is gesteld op www.royaldelftgroup.com.

De opbrengst van de Emissie zal worden gebruikt voor de benodigde investering voor verbouwing en
inrichting van de nieuwe bedrijfslocatie van B.V. Leerdam Crystal ("Royal Leerdam Crystal").
In verband met de Emissie heeft de Onderneming een drietal Nederlandstalige documenten gepubliceerd:
(i) dit persbericht (ii) een op grond van toepasselijke regelgeving verplicht informatiedocument met de
belangrijkste informatie over het investeren in de Aangeboden Aandelen (het "Informatiedocument") en
(iii) de procedurebeschrijving met betrekking tot de inschrijvingsprocedure (de "Procedurebeschrijving").
Deze documenten bevatten essentiële informatie met betrekking tot de Emissie en zijn te raadplegen via
de website www.royaldelftgroup.com.
Investeerders die deelnemen in de Emissie worden geacht (i) dit persbericht, het Informatiedocument en
de Procedurebeschrijving inclusief de daarbij behorende annexen te hebben geraadpleegd en te hebben
bevestigd dat zij voldoen aan alle daarin beschreven voorwaarden en (ii) bij twijfel hun professionele
adviseurs, financiële instelling of broker te hebben geraadpleegd.
Tijdschema
De Onderneming heeft bevestigd dat onderstaand tijdschema aangehouden zal worden tijdens de
Emissie:
Gebeurtenis
Tijd
Registratiedatum
17:40 CEST
Begin Inschrijfperiode
09:00 CEST
Einde van Inschrijfperiode
15:00 CEST
Publicatie resultaten van de Aanbieding
Uitgifte, betaling en levering van de
Aangeboden Aandelen en notering van Aangeboden
Aandelen op Euronext Amsterdam

Datum
19 juni 2019
20 juni 2019
3 juli 2019
4 juli 2019

8 juli 2019

Aanvullende informatie
Voor verdere informatie over de Aanbieding en de Onderneming, verwijzen wij naar de website van de
Onderneming (www.royaldelftgroup.com), en in het bijzonder naar de Procedurebeschrijving en het
Informatiedocument.
Disclaimer
Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel
of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een
overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.
Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat,
als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten
uitgegeven door de Onderneming (dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten, Canada,
Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder
voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke
jurisdictie niet toegestaan is. De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd
krachtens de Securities Act, zoals gewijzigd en mogen niet aangeboden worden of verkocht in de
Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act.
De Onderneming heeft niet de intentie om enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde
Staten of om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.
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Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van de Effecten door de
Onderneming aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande
registratie of goedkeuring benodigd is. De Onderneming zal geen enkele handeling verrichten waardoor
het zou zijn toegestaan om de Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking
hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland. De
Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van de Effecten aan het publiek in
een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot
de Relevante Lidstaten is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van de
Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg
daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten aan een rechtspersoon die
is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn.

De Onderneming heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek
mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met
betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn. De verspreiding,
publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties
en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te
leven.
Enige beslissing om te participeren in de Emissie dient de worden gemaakt op basis van de beschikbare
publieke informatie met betrekking tot de Onderneming en de Emissie. Dergelijke informatie is niet de
verantwoordelijkheid van de Inschrijvingsagent en deze heeft de betreffende informatie niet onafhankelijk
geverifieerd.
Procedurebeschrijving
Emissie
Op basis van de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in dit Persbericht en het
Informatiedocument gepubliceerd door de Onderneming betreffende de Emissie, omvat de Emissie:
(i) een emissie van Aandelen op basis van de op 19 juni 2019 om 17:40 CEST toegekende
Inschrijfrechten, en (ii) indien niet van alle Inschrijfrechten gebruik is gemaakt, een uitgifte van Aandelen
aan Boron met uitsluiting van de voorkeursrechten van andere aandeelhouders, gelijk aan het aantal
Aangeboden Aandelen waarop niet door de Aandeelhouders met gebruik van hun Inschrijfrechten is
ingeschreven, een en ander tegen betaling van de Uitgifteprijs voor elk uit te geven Aandeel.
De Uitgifteprijs per Aangeboden Aandeel bedraagt EUR 10,8914.
Inschrijfperiode
De Inschrijfrechten kunnen worden uitgeoefend tussen 20 juni 2019 om 09:00 CEST en 3 juli 2019 om
15:00 CEST (de "Inschrijfperiode"). De Emissie van de Aangeboden Aandelen inclusief de Restaandelen
zal op 8 juli 2019 plaatsvinden.
De Onderneming publiceert op of omstreeks 4 juli 2019 het totaal aantal uit te geven Aandelen op basis
van Inschrijfrechten, en het totaal van de Restaandelen dat aan Boron zal worden uitgegeven.
Notering, betaling en levering
Notering en toelating tot de handel van de Aangeboden Aandelen op Euronext Amsterdam zal
plaatsvinden op 8 juli 2019. Betaling (in euro) voor uitgifte en levering van de Aangeboden Aandelen zal
eveneens plaatsvinden op 8 juli 2019. De Aangeboden Aandelen zullen in book-entry vorm geleverd
worden via de systemen van het Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear
Nederland").
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Inschrijfrechten
De Aandeelhouders krijgen op 20 juni 2019, op basis van de door hen gehouden Aandelen kort na sluiting
van de handel op Euronext Amsterdam om 17:40 CEST op de Registratiedatum, één (1) Inschrijfrecht per
Aandeel toegekend waarmee Bevoegde Personen (zoals hieronder nader gespecificeerd) kunnen
inschrijven op Aangeboden Aandelen tegen de Uitgifteprijs. Een Bevoegd Persoon krijgt het recht om per
éénendertig (31) Inschrijfrechten in te schrijven op zes (6) Aangeboden Aandelen tegen de Uitgifteprijs.
Niet uitgeoefende Inschrijfrechten zullen automatisch vervallen per het eind van de Inschrijfperiode zonder
dat hieraan waarde kan worden toegekend.
Inschrijfrechten zijn niet overdraagbaar en voor de Inschrijfrechten zal geen toelating tot de notering en
handel worden aangevraagd.
Inschrijving
Om in aanmerking te komen voor toewijzing van de Aangeboden Aandelen, dienen Aandeelhouders hun
inschrijvingen op de Aangeboden Aandelen gedurende de Inschrijfperiode door te geven bij hun financiële
instelling. Financiële instellingen kunnen verschillende deadlines hanteren voor de sluitingstijd van de
Inschrijfperiode. ABN AMRO zal voor de Onderneming optreden als inschrijvingsagent voor de Emissie
(de "Inschrijvingsagent"). ABN AMRO zal derhalve met de betrokken financiële instellingen
communiceren over het totale aantal toegewezen Aangeboden Aandelen van hun cliënten. Het is aan de
financiële instellingen om hun cliënten te informeren over hun individuele toewijzing van Aangeboden
Aandelen.
Annex I - Bevoegde Personen
Algemeen
Afhankelijk van de relevante effectenwetgeving en behalve voor zover dit zou leiden tot een overtreding
van enige registratie- of andere wettelijke vereisten in een jurisdictie, zullen de Inschrijfrechten aan de
Aandeelhouders toegekend worden op de Registratiedatum. De Inschrijfrechten die worden bijgeschreven
op de rekening van een persoon die niet een Bevoegd Persoon (zoals hierna nader gedefinieerd) is,
kunnen niet worden gezien als een aanbieding van Aangeboden Aandelen aan een dergelijk persoon.
Enige beoogde overdracht van Inschrijfrechten is ongeldig. Een financiële instelling zal de toekenning van
de Inschrijfrechten niet mogen erkennen, en de Onderneming behoudt zich het recht voor om een
uitoefening of vermeende uitoefening van de Inschrijfrechten als ongeldig te verklaren, indien hierdoor
mogelijk een overtreding van wet- en regelgeving in een bepaalde jurisdictie wordt veroorzaakt of als de
Onderneming of een van de vertegenwoordigers van de Onderneming meent dat de uitoefening,
vermeende uitoefening of overdracht van Inschrijfrechten in strijd is met verplichtingen onder geldende
wet- en regelgeving, of in strijd is met de procedures en voorwaarden zoals uiteengezet in deze
Procedurebeschrijving of het Informatiedocument, of in strijd is met de voorstellingen van zaken en
garanties die gegeven dienen te worden door een aanvaardende Aandeelhouder, zoals in dit Annex I
omschreven.
Overeenkomstig de voorwaarden en behoudens bepaalde uitzonderingen:
- mogen de Inschrijfrechten enkel uitgeoefend worden door een Bevoegd Persoon, afhankelijk van
de relevante effectenwetgeving;
- mogen de toegekende Inschrijfrechten of de Aangeboden Aandelen tijdens de Emissie niet direct
of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, uitgeoefend, overgeplaatst of geleverd in
of aan andere jurisdicties dan Nederland, waar de Inschrijfrechten niet toegekend mogen worden
en de Aangeboden Aandelen niet aangeboden mogen worden op basis van aldaar geldende weten regelgeving, zoals onder andere in, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten, Australië,
Canada, Hong Kong, Singapore, Zuid-Afrika en Japan, afhankelijk van bepaalde uitzonderingen
(de "Onbevoegde Jurisdicties"); en
- mogen het persbericht, deze Procedurebeschrijving of het Informatiedocument niet verzonden
worden naar:
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o

o

een persoon die woont in een Onbevoegde Jurisdictie of een persoon met burgerschap
van een Onbevoegde Jurisdictie, zodanig dat de Inschrijfrechten niet rechtsgeldig aan hem
of haar toegekend kunnen worden of hij of zij rechtsgeldig kan participeren in de Emissie;
of
een Aandeelhouder of enig ander persoon die woont in een andere jurisdictie dan
Nederland waar de Inschrijfrechten toegekend mogen worden en de Aangeboden
Aandelen aangeboden mogen worden, maar bij wie bepaalde beperkingen van toepassing
zijn, zoals uitgezet in Annex II van dit document, waardoor de Inschrijfrechten niet
rechtsgeldig aan hem of haar toegekend kunnen worden of hij of zij niet rechtsgeldig kan
participeren in de Emissie (een dergelijk persoon is een "Onbevoegd Persoon").

Personen die geen Onbevoegde Personen zijn, zijn "Bevoegde Personen".
De Inschrijfrechten zullen in eerste instantie voor rekening van alle Aandeelhouders worden bijgeschreven
bij een financiële instelling die de Aandelen op de Registratiedatum voor hen in bewaring houdt. Een
financiële instelling mag geen Inschrijfrechten uitoefenen namens een Onbevoegd Persoon en dient bij
elke uitoefening van Inschrijfrechten aan te kunnen tonen dat die uitoefening niet namens een Onbevoegd
Persoon geschiedt. Uitoefeningsinstructies gemarkeerd met een poststempel van, of anderszins
herkenbaar als afkomstig uit een Onbevoegde Jurisdictie zullen ongeldig verklaard worden en de
Inschrijfrechten en Aangeboden Aandelen zullen niet geleverd worden aan adressen binnen Onbevoegde
Jurisdicties.
Voorstelling van zaken en garanties door Bevoegde Personen
Behoudens bepaalde uitzonderingen, als een persoon (i) Inschrijfrechten accepteert, (ii) Inschrijfrechten
uitoefent om zich in te schrijven op Aangeboden Aandelen, of (iii) Aangeboden Aandelen koopt, wordt hij
of zij geacht de volgende voorstelling van zaken en garanties te hebben gegeven of te hebben gemaakt, of
waar nodig, dit te hebben bevestigd aan de Onderneming en de Inschrijvingsagent en aan een ieder die
namens de Onderneming of de Inschrijvingsagent optreedt, tenzij de Onderneming naar haar goeddunken
afstand doet van een dergelijk vereiste:
- hij of zij bevindt zich niet in een Onbevoegde Jurisdictie;
- hij is of zij is geen Onbevoegd Persoon;
- hij of zij treedt niet op of heeft niet opgetreden voor rekening van of namens een Onbevoegd
Persoon;
- hij of zij zal geen enkele Inschrijfrechten of Aangeboden Aandelen aanbieden, verkopen, of
anderszins overdragen naar een persoon die zich bevindt in een Onbevoegde Jurisdictie (welke
voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld indien Aangeboden Aandelen worden verhandeld op
Euronext Amsterdam); en
- hij of zij was een Aandeelhouder om 17:40 CEST op de Registratiedatum.
De Onderneming, de Inschrijvingsagent en personen die optreden namens de Onderneming zullen van de
waarheid en nauwkeurigheid van de voorstelling van zaken en garanties van de desbetreffende persoon
uitgaan. Een dergelijk persoon zal aansprakelijk zijn indien hij onjuiste informatie heeft verstrekt of hierdoor
een inbreuk maakt op de hierboven genoemde voorstelling van zaken en garanties.
Aan eenieder die optreedt namens een ander en diens Inschrijfrechten uitoefent of namens hem of haar
Aangeboden Aandelen koopt (inclusief, maar niet beperkt tot een intermediair, bewaarnemer of
beheerder), zal gevraagd worden om namens de persoon waarvoor hij of zij optreedt de vereiste
voorstellingen van zaken en garanties te geven aan de Onderneming en de Inschrijvingsagent met
betrekking tot de uitoefening van de Inschrijfrechten of aankoop van Aangeboden Aandelen. Als een
dergelijk persoon de vereiste voorstelling van zaken en garanties niet van tevoren kan verzorgen, dan zal
noch de Onderneming, de Inschrijvingsagent of personen die optreden namens de Onderneming of
Inschrijvingsagent verplicht zijn om de toewijzing van Aandelen te autoriseren aan een dergelijk persoon
namens wie wordt gehandeld; noch zullen zij aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg hiervan.
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Annex II – Verkoop- en overdrachtsbeperkingen
Algemeen
Er is en er zal geen actie genomen worden om aanbieding aan het publiek van de Inschrijfrechten of
Aangeboden Aandelen toe te staan in een andere jurisdictie dan in Nederland. Ontvangst van een
persbericht, deze Procedurebeschrijving of het Informatiedocument houdt geen aanbieding in, in een
jurisdictie waar het illegaal zou zijn om een aanbieding te doen, en in dergelijke omstandigheden zijn alle
voornoemde documenten alleen bestemd voor informatiedoeleinden en mogen deze niet gekopieerd of
verder verspreid worden. Indien een investeerder een kopie van deze Procedurebeschrijving of het
Informatiedocument ontvangt, dienen deze documenten door de ontvanger niet beschouwd te worden als
een uitnodiging of een aanbieding, noch zal de ontvanger mogen handelen in Aangeboden Aandelen,
tenzij in dat gebied een dergelijke uitnodiging of aanbieding rechtsgeldig gemaakt zou kunnen worden ten
aanzien van de ontvanger en de Aangeboden Aandelen rechtsgeldig verhandeld kunnen worden zonder
dat dit in strijd is met onvervulde registraties of andere wettelijke vereisten. Dus, indien een ontvanger een
kopie van dit document, een persbericht inzake de Emissie of het Informatiedocument ontvangt, dient hij of
zij deze niet te verspreiden of verzenden of Aangeboden Aandelen over te dragen aan een persoon of
naar een jurisdictie waarin dit in strijd is met lokale effectenwetgeving.
Behoudens bepaalde uitzonderingen, is het een financiële instelling, inclusief tussenpersonen,
bewaarnemers en intermediairs, niet toegestaan om een persbericht inzake de Emissie of het
Informatiedocument te versturen of op een andere manier te verspreiden naar enig Onbevoegd Persoon.
Personen en/of bedrijven zoals financiële tussenpersonen, inclusief tussenpersonen, bewaarnemers en
intermediairs, in wiens handen een persbericht inzake de Emissie komt, worden door de Onderneming en
de Inschrijvingsagent gevraagd om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in het land of
jurisdictie waarin of waarvandaan zij Aangeboden Aandelen kopen, aanbieden, verkopen of leveren of in
hun bezit houden of een persbericht inzake de Emissie verspreiden, in alle gevallen op eigen kosten.
Afhankelijk van specifieke beperkingen zoals hieronder opgenomen, zal een ontvanger van een kopie van
een persbericht inzake de Emissie, deze Procedurebeschrijving of het Informatiedocument (inclusief, en
zonder uitsluiting van zijn of haar intermediairs, bewaarnemers en beheerders) die zich buiten Nederland
bevindt en door de uitoefening van Inschrijfrechten zich wil inschrijven op Aangeboden Aandelen of deze
wil kopen, er overtuigd van dienen te zijn dat hij of zij voldoet aan de geldende wetten in het relevante
gebied inclusief het verkrijgen van benodigde overheids- of andersoortige goedkeuringen en aan andere
vereiste formaliteiten en betalingsverplichtingen in verband met een uitgifte, overdracht of andersoortige
belastingen in zulke gebieden. Noch de Onderneming, de Inschrijvingsagent of Euronext Amsterdam is
verantwoordelijk of aansprakelijk voor een overtreding door iemand van deze restricties, ongeacht of die
persoon een vermoedelijke koper is van of zich inschrijft op de Aangeboden Aandelen. Noch de
Onderneming, de Inschrijvingsagent of Euronext Amsterdam is verantwoordelijk of aansprakelijk indien er
door iemand verlies is geleden door de terugtrekking van de Emissie of door daaraan verwante
annuleringen van transacties in Aandelen op Euronext Amsterdam.
De informatie die is opgenomen in deze Annex II is niet bedoeld als juridisch of fiscaal advies. Indien een
ontvanger van een persbericht inzake de Emissie, deze Procedurebeschrijving of het Informatiedocument
in twijfel is over zijn of haar positie, dient hij of zij zelf een ter zake kundige professionele adviseur te
raadplegen.
Verenigde Staten
De Inschrijfrechten, de Aangeboden Aandelen en de Restaandelen zijn niet geregistreerd en zullen ook
niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") en mogen niet
worden aangeboden, toegekend, verkocht, opgenomen, geleverd, overgedragen of afstand van gedaan in
of naar de Verenigde Staten. Daarnaast zal, tot 40 dagen na aanvang van de Emissie, een aanbieding of
verkoop van de Aangeboden Aandelen in de Verenigde Staten door een financiële instelling (ongeacht of
deze deel neemt aan de Emissie) gezien kunnen worden als een overtreding van de registratievereisten
van de Securities Act. De Onderneming heeft niet de intentie om enig deel van de Aangeboden Aandelen
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te registreren in de Verenigde Staten en er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de
Verenigde Staten.
Europese Economische Ruimte
Voor wat betreft elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Europese Prospectusrichtlijn
geïmplementeerd heeft, anders dan Nederland (elk een "Relevante Lidstaat"), is een aanbieding van de
Aangeboden Aandelen aan het publiek niet toegestaan, behalve wanneer een aanbieding van
Aangeboden Aandelen aan het publiek in een Relevante Lidstaat gemaakt kan worden op basis van enige
van toepassing zijnde uitzondering van de Prospectusrichtlijn, en alleen voor zover deze uitzondering is
geïmplementeerd in de betreffende Relevante Lidstaat. De uitdrukking "Prospectusrichtlijn" betekent:
Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover
deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatiemaatregelen in
de Relevante Lidstaat.
In deze paragraaf betekent de uitdrukking aanbieding van effecten aan het publiek met betrekking tot de
Aangeboden Aandelen in de Relevante Lidstaten een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de
vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de Emissie en de Aangeboden
Aandelen wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot het uitoefenen van
Inschrijfrechten, hetgeen anders kan zijn in een Relevante Lidstaat door een maatregel ter implementatie
van de Prospectusrichtlijn in de desbetreffende Relevante Lidstaat.
Verenigd Koninkrijk
In aanvulling op de bovenstaande beperkingen, kan iedere uitnodiging of aansporing om deel te nemen in
een investeringsactiviteit (zoals bedoeld in Artikel 21 Financial Promotion Order 2005, "FSMA") met
betrekking tot de Aangeboden Aandelen enkel gecommuniceerd of gestimuleerd om gecommuniceerd te
worden in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin Artikel 21(1) niet van toepassing is of indien
een uitzondering (zoals uiteengezet in FSMA) van toepassing is.
Annex III - Disclaimer
Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel
of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een
overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.
Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat,
als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten
uitgegeven door de Onderneming (dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten, Canada,
Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder
voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke
jurisdictie niet toegestaan is. De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd
krachtens de Securities Act, zoals gewijzigd en mogen niet aangeboden worden of verkocht in de
Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act.
De Onderneming heeft niet de intentie om enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde
Staten of om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.
Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van de Effecten door de
Onderneming aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande
registratie of goedkeuring benodigd is. De Onderneming zal geen enkele handeling verrichten waardoor
het zou zijn toegestaan om de Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking
hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland. De
Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van de Effecten aan het publiek in
een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot
de Relevante Lidstaten is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van de
Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg
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daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten aan een rechtspersoon die
is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn.
De Onderneming heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek
mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met
betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn. De verspreiding,
publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties
en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te
leven.
Enige beslissing om te participeren in de Emissie dient de worden gemaakt op basis van de beschikbare
publieke informatie met betrekking tot de Onderneming en de Emissie. Dergelijke informatie is niet de
verantwoordelijkheid van de Inschrijvingsagent en deze heeft de betreffende informatie niet onafhankelijk
geverifieerd.
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