Aanvaardingsformulier voor gedematerialiseerde aandelen
Woorden met een hoofdletter die in dit aanvaardingsformulier worden gehanteerd en die hierin niet uitdrukkelijk
worden gedefinieerd hebben de betekenis zoals eraan toegekend in het prospectus.
Dit Aanvaardingsformulier dient te worden opgemaakt in tweevoud, waarvan één exemplaar is bestemd voor de
Aandeelhouder en één voor de Loketinstelling of tussenpersoon die de aanbieding van de Aandelen in het Bod
registreert.

AANVAARDINGSFORMULIER VOOR HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN
CONTANTEN DOOR QUVADEC NV OP ALLE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR RESILUX NV DIE
NIET REEDS IN HET BEZIT ZIJN VAN QUVADEC NV
Ik, ondergetekende (naam en voornaam of vennootschapsnaam): _____________________________________
wonende te / met zetel te (volledig adres): ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
verklaar, na de mogelijkheid te hebben gehad om het prospectus bestuderen dat door Quvadec NV werd
bekendgemaakt in het kader van het verplicht openbaar overnamebod in contanten op alle Aandelen uitgegeven
door Resilux NV, dat:
ik de bepalingen en voorwaarden van het Bod beschreven in het Prospectus aanvaard;
ik ermee instem om de onderstaande gedematerialiseerde Aandelen, die ik in volle eigendom
aanhoud, over te dragen aan de Bieder overeenkomstig de bepalingen, voorwaarden en
aanvaardingsprocedure beschreven in het Prospectus, tegen een Biedprijs in contanten van
EUR 235 per Aandeel;
ik erken dat alle verklaringen, garanties en verplichtingen die ik geacht wordt te geven of aan te
gaan met betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen, in dit Aanvaardingsformulier zijn
inbegrepen;
ik hierbij opdracht geef om de onderstaande Aandelen onmiddellijk van mijn effectenrekening
over te dragen aan de Loketinstelling ten gunste van de Bieder.
Aandelen
Aantal

___________________

Vorm

Effectenrekening

Aandelen in
gedematerialiseerde vorm

Deze Aandelen zijn beschikbaar op
effectenrekening met de volgende details:

mijn

Naam bank: _________________________
Nummer: ___________________________

Ik verzoek hierbij om, op de Betaaldatum, mijn bankrekening met nummer ______________________________
geopend bij (naam bank) ___________________________________.te crediteren voor een bedrag gelijk aan de
Biedprijs vermenigvuldigd met het aantal hierboven vermelde Aandelen.
Ik heb kennis van en bevestig dat:

1

om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier ingediend moet worden overeenkomstig de
aanvaardingsprocedure beschreven in het Prospectus, uiterlijk op de laatste dag van de
Aanvaardingsperiode (zoals verlengd, indien van toepassing) voor 16u00 Belgische tijd;
(a) indien de Aandelen in mede-eigendom worden gehouden door twee of meer personen, het
Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekend moet worden door elk van hen, (b) indien de
Aandelen onderworpen zijn aan vruchtgebruik, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk
ondertekend moet worden door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, (c) indien de
Aandelen in pand werden gegeven, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekend moet
worden door de pandgever en de pandhouder, waarbij de pandhouder geacht wordt
onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van het pand op de Aandelen en deze vrij
te geven, en (d) indien de Aandelen op enige andere wijze bezwaard zijn of onderworpen aan
enige andere vordering, zekerheid of belang, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk
ondertekend moet worden door de eigenaar en al deze begunstigden, waarbij zulke
begunstigden geacht wordt onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van hun
vordering, zekerheid of belang; en
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.
Ik verklaar tevens dat ik alle informatie heb ontvangen die nodig is om een geïnformeerde beslissing te maken
over het Bod, dat ik mij bewust ben van de risico’s die hiermee gepaard gaan en dat ik mij heb ingelicht over de
belastingen die ik verschuldigd zou kunnen zijn in het kader van de overdracht van mijn Aandelen aan de Bieder,
en die ik, indien nodig, volledig zelf zal dragen.

Opgemaakt in twee exemplaren te (plaats) ________________________________________
Op (datum) ______________________

De Aandeelhouder

De Loketinstelling
tussenpersoon

(handtekening)

/

andere

financiële

(handtekening)

(Naam Loketinstelling / financiële tussenpersoon)

(Naam en voornaam of vennootschapsnaam,
naam, voornaam en functie)

2

Aanvaardingsformulier voor aandelen op naam
Woorden met een hoofdletter die in dit aanvaardingsformulier worden gehanteerd en die hierin niet uitdrukkelijk
worden gedefinieerd hebben de betekenis zoals eraan toegekend in het prospectus.
Dit Aanvaardingsformulier dient te worden opgemaakt in tweevoud, waarvan één exemplaar is bestemd voor de
Aandeelhouder en één voor Resilux NV, ter attentie van de heer Peter Mommerency.

AANVAARDINGSFORMULIER VOOR HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN
CONTANTEN DOOR QUVADEC NV OP ALLE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR RESILUX NV DIE
NIET REEDS IN HET BEZIT ZIJN VAN QUVADEC NV
Ik, ondergetekende (naam en voornaam of vennootschapsnaam): _____________________________________
wonende te / met zetel te (volledig adres): ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
verklaar, na de mogelijkheid te hebben gehad om het prospectus bestuderen dat door Quvadec NV werd
bekendgemaakt in het kader van het verplicht openbaar overnamebod in contanten op alle Aandelen uitgegeven
door Resilux NV, dat:
ik de bepalingen en voorwaarden van het Bod beschreven in het Prospectus aanvaard;
ik ermee instem om de onderstaande Aandelen die op mijn naam zijn ingeschreven in het
aandelenregister van Resilux NV en die ik in volle eigendom aanhoud, over te dragen aan de
Bieder overeenkomstig de bepalingen, voorwaarden en aanvaardingsprocedure beschreven in
het Prospectus, tegen een Biedprijs in contanten van EUR 235 per Aandeel;
ik erken dat alle verklaringen, garanties en verplichtingen die ik geacht wordt te geven of aan te
gaan met betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen, in dit Aanvaardingsformulier zijn
inbegrepen;
ik hierbij verzoek om onderstaande Aandelen aan de Bieder over te dragen en hiertoe volmacht
geef aan elke bestuurder van Resilux NV en aan de heer Peter Mommerency, individueel
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de overdracht van onderstaande Aandelen
aan de Bieder in mijn naam in te schrijven in het aandelenregister van Resilux NV en te
ondertekenen, en alle overige nuttige handelingen in dit verband te stellen.
Aandelen
Aantal

___________________

Vorm

Bijlagen

Aandelen op naam

Bewijs van inschrijving in het aandelenregister van
Resilux NV dat ik in het kader van het Bod heb
ontvangen.

Ik verzoek hierbij om, op de Betaaldatum, mijn bankrekening met nummer ______________________________
geopend bij (naam bank) ___________________________________.te crediteren voor een bedrag gelijk aan de
Biedprijs vermenigvuldigd met het aantal hierboven vermelde Aandelen.

1

Ik heb kennis van en bevestig dat:
om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier ingediend moet worden overeenkomstig de
aanvaardingsprocedure beschreven in het Prospectus, uiterlijk op de laatste dag van de
Aanvaardingsperiode (zoals verlengd, indien van toepassing) voor 16u00 Belgische tijd;
(a) indien de Aandelen in mede-eigendom worden gehouden door twee of meer personen, het
Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekend moet worden door elk van hen, (b) indien de
Aandelen onderworpen zijn aan vruchtgebruik, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk
ondertekend moet worden door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, (c) indien de
Aandelen in pand werden gegeven, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekend moet
worden door de pandgever en de pandhouder, waarbij de pandhouder geacht wordt
onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van het pand op de Aandelen en deze vrij
te geven, en (d) indien de Aandelen op enige andere wijze bezwaard zijn of onderworpen aan
enige andere vordering, zekerheid of belang, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk
ondertekend moet worden door de eigenaar en al deze begunstigden, waarbij zulke
begunstigden geacht wordt onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van hun
vordering, zekerheid of belang; en
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.
Ik verklaar tevens dat ik alle informatie heb ontvangen die nodig is om een geïnformeerde beslissing te maken
over het Bod, dat ik mij bewust ben van de risico’s die hiermee gepaard gaan en dat ik mij heb ingelicht over de
belastingen die ik verschuldigd zou kunnen zijn in het kader van de overdracht van mijn Aandelen aan de Bieder,
en die ik, indien nodig, volledig zelf zal dragen.

Opgemaakt in twee exemplaren te (plaats) ________________________________________
Op (datum) ______________________

De Aandeelhouder

De Loketinstelling
tussenpersoon

(handtekening)

/

andere

financiële

(handtekening)

(Naam Loketinstelling / financiële tussenpersoon)

(Naam en voornaam of vennootschapsnaam,
naam, voornaam en functie)

2

