Aanvaardingsformulier voor gedematerialiseerde Aandelen
In tweevoud in te vullen en in te dienen bij de financiële tussenpersoon waar deze gedematerialiseerde
aandelen worden gehouden, uiterlijk op 23 april 2021 om 16:00 CET, of op enige latere datum die in geval van
verlenging is aangekondigd, of op een eerder door de financiële tussenpersoon vastgestelde datum

AANVAARDINGSFORMULIER ENKEL VOOR GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN

Aanvaardingsformulier met betrekking tot het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in
contanten, in voorkomend geval gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod
uitgegeven door Orange S.A. (de Bieder) op alle Aandelen die nog niet in het bezit zijn van de Bieder
of de met de Bieder Verbonden Personen uitgegeven door Orange Belgium NV

Ik, ondergetekende:
Rechtspersoon :
Vennootschapsnaam:
Adres van de zetel:
Rechtsgeldig

(1)

Naam:
Titel:

(2)

Naam:
Titel:

vertegenwoordigd door:

Natuurlijke persoon:
Naam en voornaam:
Woonplaats:
Verklaar, na kennis te hebben genomen van het Prospectus, dat:
(i)

ik akkoord ga met de voorwaarden van het Aanbod zoals beschreven in het Prospectus;

(ii)

ik ermee akkoord ga de Aandelen die in dit Aanvaardingsformulier zijn geïdentificeerd, die ik integraal

0134348-0000002 EUO3: 2003747511.1

1

in mijn bezit heb, overeenkomstig de voorwaarden van het Prospectus over te dragen voor de Biedprijs
die overeenstemt met een betaling in contanten van 22,0 EUR per Aandeel, met dien verstande dat
indien de Doelvennootschap een uitkering toekent of stort (in de vorm van dividend, een effectieve
kapitaalvermindering, kapitaalafkoop of andere (in geld of in natura) op de aandelen van de
Doelvennootschap en de ex-dividend datum vóór de datum valt waarop de Bieder de Aandelen heeft
verkregen, de Biedprijs van 22,0 EUR per Aandeel wordt verminderd met het totaalbedrag van deze
uitkering per aandeel (voor elke toepasselijke fiscale aftrek);
(iii)

ik mijn Aandelen overdraag volgens de aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het Prospectus;
en

(iv)

ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met betrekking
tot de overdracht van mijn Aandelen, zijn opgenomen in dit Aanvaardingsformulier in
overeenstemming met het Prospectus.

Aandelen
Aantal

Vorm

…………………
…………….

Instructies
Deze Aandelen zijn beschikbaar op mijn effectenrekening, waarvan de

Gedemateri

details de volgende zijn:

aliseerde

Naam van de bank:……………………………….

aandelen

IBAN:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………
BIC/SWIFT:………………………………….
Hierbij machtig ik de financiële tussenpersoon waarbij ik mijn
gedematerialiseerde Aandelen heb en machtig ik elke bestuurder van de
Doelvennootschap en de Bieder, ieder individueel en met recht van
substitutie, deze Aandelen van mijn effectenrekening onmiddellijk over te
dragen naar de rekening van de Loketinstelling.

Ik vraag hierbij om op de Initiële Betalingsdatum de Biedprijs voor de overdracht van de Aandelen bedoeld in
dit Aanvaardingsformulier op mijn rekening te crediteren:
Naam van de bank:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Ik ben me ervan bewust dat:
(A) om geldig te zijn, dient dit Aanvaardingsformulier in tweevoud te worden neergelegd in
overeenstemming met de toepasselijke aanvaardingsprocedure, zoals beschreven in het Prospectus
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(deel 6.6.1), bij de Loketinstelling of bij een andere financiële tussenpersoon, uiterlijk op de laatste
dag van de Initiële Aanvaardingsperiode (in voorkomend geval verlengd). te weten 23 april 2021 om
16 uur CET, of op een eerder door de financiële tussenpersoon vastgestelde datum;
(B) ik naar behoren gemachtigd ben mijn Aandelen over te dragen en alle daarvoor vereiste vergunningen,
formaliteiten of procedures naar behoren en met succes zijn verkregen, aanvaard, aangevuld en/of
uitgevoerd;
(C) (i) indien de Aandelen eigendom zijn van twee of meer personen, het Aanvaardingsformulier
gezamenlijk door al deze personen moet worden ondertekend; (ii) indien de Aandelen het voorwerp
uitmaken van een recht van vruchtgebruik, moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk door de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar worden ondertekend; (iii) indien de Aandelen het voorwerp
uitmaken van een pandrecht, moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk worden ondertekend door
de pandgever en de pandhouder, met dien verstande dat deze laatste zal worden geacht
onvoorwaardelijke en onherroepelijke afstand te hebben gedaan van het pandrecht en dat hij het
pandrecht op de betrokken Aandelen heeft vrijgegeven; (iv) indien de Aandelen worden bezwaard of
onderworpen aan een last, een vordering, zekerheid of belang moet het Aanvaardingsformulier door
de Aandeelhouder en alle begunstigden gezamenlijk worden ondertekend en worden de begunstigden
geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van elke last, klacht, zekerheid
of belang met betrekking tot deze Aandelen;
(D) de aanvaarding van het Aanbod in mijn hoofde geen kosten met zich mee brengt, onder de dubbele
voorwaarde dat (i) ik mijn Aandelen rechtstreeks aan de Loketinstelling voorleg en (ii) mijn
gedematerialiseerde Aandelen bij de Loketinstelling op een rekening worden geplaatst;
(E) ik persoonlijk alle kosten draag die kunnen worden aangerekend door een andere financiële
tussenpersoon dan de Loketinstelling; en
(F) de aanvaarding van het Bod die tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is geformuleerd, kan worden
ingetrokken tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode mits een schriftelijke kennisgeving rechtstreeks
gericht aan de financieel tussenpersoon waar ik mijn Aanvaardingsformulier indien, met vermelding
van het aantal ingetrokken Aandelen. In het geval dat ik een andere financiële tussenpersoon dan de
Loketinstelling in kennis stel van de intrekking, is een dergelijke financiële tussenpersoon verplicht en
zal hij verantwoordelijk zijn om de Loketinstelling tijdig op de hoogte te stellen van de intrekking. De
Loketinstelling dient uiterlijk op 23 april 2021 om 16 uur CET op de hoogte te worden gebracht of, in
voorkomend geval, op de datum die zal worden bepaald in de betreffende kennisgeving en/of
persbericht(en).
Ik erken dat ik alle informatie heb ontvangen die nodig is om, met volledige kennis van zaken, de beslissing te
nemen om mijn Aandelen in het kader van het Bod al dan niet voor te leggen. Ik ben me volledig bewust van
de wettigheid van het Bod en van de daaraan verbonden risico's en heb mij geïnformeerd over de taksen die
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ik verschuldigd kan zijn in het kader van de overdracht van mijn Aandelen aan de Bieder, die ik eventueel
alleen zal dragen.
Tenzij anders bepaald, hebben de in dit Aanvaardingsformulier gebruikte termen dezelfde betekenis als in het
Prospectus.

Opgemaakt in tweevoud op (plaats): ___________________________
Op (datum): ____________________

De Aandeelhouder

De Loketinstelling

(handtekening)

(handtekening)

(naam, voornaam, naam van de vennootschap)

(financiële tussenpersoon)
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