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Vriendschappelijk openbaar overnamebod van Gfi Informatique op
Realdolmen
Finaal resultaat van de Squeeze-out en schrapping van de beursnotering van
de aandelen van Realdolmen
▪
▪

▪
▪

De Squeeze-out die op 23 juli 2018 werd gelanceerd, werd op 10 augustus 2018
beëindigd
174 642 aandelen van Realdolmen, die 3,30 % van de door Realdolmen uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, werden ingebracht in het kader van de Squeeze-out,
waarmee Gfi Informatique een participatie van 5 237 4491 aandelen bezit die 99,05 %
vertegenwoordigt van de door Realdolmen uitgegeven aandelen.
De 50 318 aandelen van Realdolmen die niet in het kader van de Squeeze-out zijn
ingebracht, worden geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan Gfi Informatique
De aandelen van Realdolmen worden op 13 augustus 2018 automatisch geschrapt van
Euronext Brussel.

Saint-Ouen (Frankrijk) en Huizingen (België), 13 augustus 2018 – Na afloop van de
Squeeze-out werden 99 % van de aandelen van Realdolmen ingebracht. De aandelen
van Realdolmen die niet zijn ingebracht, worden geacht van rechtswege te zijn
overgedragen aan Gfi Informatique.
Resultaat van de Squeeze-out en schrapping van Euronext Brussel
Tijdens de Squeeze-out werden 174 642 aandelen van Realdolmen ingebracht die 3,30 %
van de door Realdolmen uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Gfi Informatique bezit nu
5 237 449 aandelen1 van Realdolmen die 99,05 % van de door Realdolmen uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. De betaling van de biedprijs voor de ingebrachte aandelen zal
plaatsvinden op 21 augustus 2018.
De 50 318 aandelen van Realdolmen die niet in het kader van de Squeeze-out zijn
ingebracht, worden geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan Gfi Informatique. De
fondsen die nodig zijn voor de betaling van de overgedragen aandelen zullen worden
gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas ten gunste van de aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben ingebracht in het kader van de Squeeze-out. De voormalige eigenaars
van deze aandelen behouden het recht om €37,00 per aandeel te ontvangen. Om deze
bedragen te ontvangen, moeten zij contact opnemen met de Deposito- en Consignatiekas.
De aandelen van Realdolmen worden op 13 augustus 2018 automatisch geschrapt van
Euronext Brussel.
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Inclusief alle in bezit zijnde aandelenfracties

Over Gfi Informatique
Gfi Informatique is een belangrijke speler op het vlak van IT-diensten en software in Europa en neemt een
strategische positie in door haar gedifferentieerde aanpak ten opzichte van ondernemingen op wereldniveau en
niche spelers. Met haar profiel van multi-specialist, biedt de Groep haar klanten een unieke combinatie van
nabijheid, sectororganisatie en industriële kwaliteitsoplossingen aan. De Groep telt ongeveer 15.000 werknemers
en heeft in 2017 een omzet van €1.132 miljoen gerealiseerd.
Gfi Informatique is genoteerd op Paris Euronext, Euronext (Compartiment B) - ISIN Code: FR0004038099.
Voor meer informatie: www.gfi.world
Over Realdolmen
Realdolmen is een onafhankelijke ICT-expert met meer dan 1.200 hooggeschoolde ICT-professionelen die
diensten leveren aan meer dan 1.000 klanten in de Benelux met hun strategische, tactische en operationele ICT
vragen. In elke samenwerking tracht Realdolmen het potentieel van mensen en organisaties te realiseren en
streeft ze ernaar om ICT terug menselijk te maken. Dit alles, geïnspireerd door het bedrijfsmotto "To get there,
together".
http://www.realdolmen.com/fr
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met:
akkanto
Nathalie van Ypersele
0478/20.10.62
Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Waarschuwing: deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die
geen historische feiten weergeven en zij kunnen verwachtingen en schattingen, samen met hun onderliggende assumpties,
uitspraken met betrekking tot plannen, doelstellingen, intenties en verwachtingen met betrekking tot toekomstige financiële
resultaten, gebeurtenissen, handelingen, diensten, productontwikkeling -en potentieel, en verklaringen met betrekking tot de
toekomstige prestaties, bevatten. Toekomstgerichte verklaringen worden over het algemeen aangeduid met woorden
“verwacht”, “anticipeert”, ”gelooft”, “beoogt”, “schat”, ”is van plan”, “zal zijn” en soortgelijke bewoordingen. Hoewel het
management van Realdolmen en Gfi Informatique ieder van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke
toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld, redelijk zijn, worden de beleggers gewaarschuwd dat toekomstgerichte
informatie en verklaringen aan verschillende risico's en onzekerheden onderhevig zijn, waarvan vele moeilijk te voorspellen
zijn en in het algemeen buiten de controle van Realdolmen en Gfi informatique liggen, die ertoe zouden kunnen leiden dat de
daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen in belangrijke mate verschillen van deze die uitgedrukt zijn, of impliciet vervat
zijn in of verwacht worden door, de toekomstgerichte informatie en verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten
onder andere, risico's gerelateerd aan het vermogen van Realdolmen en Gfi Informatique om de acquisitie te voltooien op
basis van de voorgestelde voorwaarden of het voorgesteld tijdsschema, de risico's verbonden aan het uitvoeren van
transacties waarbij een bedrijfscombinatie wordt gevormd, waaronder het risico dat de verwachte voordelen van de acquisitie
niet zullen worden gerealiseerd, de risico's met betrekking tot toekomstige mogelijkheden en plannen voor het
gecombineerde bedrijf, met inbegrip van de onzekerheid omtrent de verwachte financiële prestaties en resultaten van het
gecombineerd bedrijf na de voltooiing van de voorgenomen acquisitie, de risico's dat het moeilijker zou worden om zaken op
de gewoonlijke manier te doen of om relaties met klanten, werknemers, fabrikanten of leveranciers te onderhouden en de
mogelijkheid dat de marktprijs van de aandelen van Realdolmen zou dalen, evenals andere risico's verbonden aan de
bedrijfsvoering van respectief Realdolmen en Gfi Informatique. Hoewel de lijst van factoren die hier beschreven zijn
representatief is, mag geen enkele lijst als een verklaring van alle potentiële risico's, onzekerheden of veronderstellingen die
een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de geconsolideerde financiële situatie of operationele resultaten van de
ondernemingen, worden beschouwd.

