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Accentis neemt kennis van voornemen Punch
Notering aandeel Accentis tot op 1/100ste van een eurocent
Ieper, België – 21 november 2013 18:00 CET – Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding
met hoofdzetel in Ieper die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, neemt kennis van
de persberichten van Punch International nv (‘Punch’) van 15 november 2013 en 20
november 2013 waarin Punch zijn voornemen aankondigt om een overnamebod uit te
brengen op alle aandelen uitgegeven door Accentis die nog niet in zijn bezit zijn aan een prijs
van 1,25 eurocent in contanten per aandeel of tegen aandelen Punch, in een verhouding van
één aandeel Punch per 550 aandelen Accentis.
Zodra sprake is van een formele kennisgeving van een openbaar overnamebod in de zin van
het KB van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, zal Accentis zich daarover
buigen conform de toepasselijke reglementering.
Accentis neemt kennis van de beslissing van NYSE Euronext Brussel om het aandeel
ste
Accentis vanaf 22 november 2013 te noteren tot op 1/100 van een eurocent, zonder
annulatie van de orders in het orderboek.

Over Accentis
Accentis is een vastgoedmaatschappij die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, voornamelijk
in België, Slowakije en Duitsland. De groep streeft een langetermijnstrategie na die erop gericht is de
waarde van de vastgoedportefeuille te maximaliseren, enerzijds door het optimaliseren van de
recurrente huurinkomsten en anderzijds door een actief portefeuillebeheer. Het aandeel Accentis is
genoteerd aan Euronext (ACCB).
Alle persmededelingen
www.euronext.com.

en

andere

informatie

zijn

beschikbaar

op

www.accentis.com

en

Voor meer informatie
Bruno Holthof, CEO en Frederik Strubbe, CFO – Accentis nv – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - Tel.:
+32 (0) 057 42 43 22.
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking
statements’). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging.
Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de
aard der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke
resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties
verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in
deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Accentis nv heeft niet de
bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te actualiseren,
behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de
regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden.
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