
Resultaten van het openbaar aanbod tot inschrijving op 1.044.630 
nieuwe aandelen en van het openbaar aanbod tot verkoop van 

1.025.677 bestaande aandelen (inclusief de overtoewijzingsoptie)

Het onvoorwaardelijk openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen en 
het onvoorwaardelijk openbaar aanbod tot verkoop van bestaande aandelen 
werden vervroegd afgesloten op 12 oktober 2006 om 16 uur. Ter herinnering, 
de vervroegde afsluiting had geen betrekking op de aandelen die voorbehouden 
zijn aan de bestaande aandeelhouders die geen afstand hebben gedaan van hun 
voorkeurrecht (de Voorbehouden Aandelen zoals gedefi nieerd in het prospectus). 
Voor deze Voorbehouden Aandelen is de inschrijvingsperiode open gebleven tot 
19 oktober 2006 om 16 uur. 
Van de 117.097 Voorbehouden Aandelen werd er voor 109.801 aandelen 
ingeschreven door de bestaande aandeelhouders.

Aangezien het volledige aanbod globaal driemaal werd overingetekend 
(ongeveer vijfmaal door de institutionele beleggers en meer dan tweemaal door 
de particuliere beleggers), heeft het banksyndicaat gebruik gemaakt van de 
hem toegekende overtoewijzingsoptie. Bijgevolg werd een totaal van 2.070.307 
aandelen (inclusief de overtoewijzingsoptie) verdeeld onder de beleggers en de 
bestaande aandeelhouders. 

Overeenkomstig de bepalingen van het prospectus wordt 75 % van de 
aangeboden aandelen (exclusief de aandelen van de overtoewijzingsoptie en de 
Voorbehouden Aandelen zoals gedefi nieerd in het prospectus) toegewezen aan 
de particuliere beleggers. 

De orders van de particuliere beleggers worden verdeeld conform volgende toe-
wijzingssleutel:

Orders ingediend bij Bank 
Degroof, Dexia Bank, KBC 

Securities, KBC Bank en CBC 
Banque

Orders ingediend bij andere 
fi nanciële 

tussenpersonen

Aantal gevraagde aandelen Toegewezen aandelen Toegewezen aandelen

1-100 60 % 36 %

>100 45 % 27 %

In elke schijf wordt het precieze aantal toegewezen aandelen naar de lagere 
eenheid afgerond.

De orders van de institutionele beleggers zullen ook sterk worden verminderd.

Zoals gepland, zal de eerste notering op de continumarkt van Eurolist by Euro-
next Brussels op 23 oktober 2006 plaatsvinden. Ter herinnering, de aandelen 
zullen op een “as-if-and-when-issued-or-delivered” basis genoteerd worden 
tot de betaaldatum en de leveringsdatum van de aandelen, vastgesteld op 25 
oktober 2006.
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