Persbericht
RESULTATEN VAN HET UITKOOPBOD VAN HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD OP
SABCA UITGEBRACHT DOOR BLUEBERRY – SCHRAPPING VAN DE NOTERING
Brussel, 12.08.2020. De aanvaardingsperiode van het uitkoopbod van het verplicht openbaar overnamebod dat Blueberry BV op
Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques NV heeft uitgebracht, eindigde op 7 augustus 2020. De notering van de
aandelen werd geschrapt en Blueberry BV zal alle aandelen verwerven.

Resultaten van de aanvaardingsperiode van het uitkoopbod
De aanvaardingsperiode van het uitkoopbod werd op 16 juli 2020 geopend en werd op 7 augustus 2020 afgesloten. Tijdens
het uitkoopbod zijn 15.569 aandelen in Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques NV (de “Doelvennootschap”
of “SABCA”), die 0,65% van de aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen, aangeboden aan Blueberry BV
(“Blueberry”).
Alle aandelen die niet in het kader van het uitkoopbod werden aangeboden, worden geacht van rechtswege te zijn
overgedragen aan Blueberry, met consignatie van de noodzakelijke fondsen voor de betaling van de biedprijs bij de Depositoen Consignatiekas.
Zodoende zal Blueberry alle aandelen in SABCA verwerven.
De betaaldatum van het uitkoopbod is voorzien voor 17 augustus 2020.
Schrapping van de notering
Met ingang van 10 augustus 2020 werd de notering van de aandelen in de Doelvennootschap, die waren toegelaten tot de
verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, ambtshalve geschrapt in toepassing van artikel 43, lid 4
van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
Beschikbaarheid van prospectus
Het prospectus kan kosteloos verkregen worden aan de loketten van BNP Paribas Fortis NV, of telefonisch bij BNP Paribas Fortis
NV op het nummer +32 2 433 41 13. De elektronische versies van het prospectus zijn eveneens beschikbaar op het internet op
de
volgende
websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
(Nederlands)
en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels), en op de websites
van de Doelvennootschap (www.sabca.be), FPIM (http://www.sfpi-fpim.be) en Sabena Aerospace (https://www.sabenaaerospace.com) Het prospectus is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Een Engelse vertaling van de samenvatting van
het prospectus is eveneens beschikbaar.
De memorie van antwoord opgesteld door de raad van de Doelvennootschap is als bijlage aan het prospectus gehecht. De
memorie van antwoord is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
Over Blueberry
Blueberry werd op 17 juni 2020 opgericht door SABENA AEROSPACE en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
De nieuwe holding heeft 4 bedrijfssites (Zaventem, Haren, Gosselies et Lummen) en is actief in 10 landen (België, Luxemburg,
Duitsland, Italië, Verenigde Staten, Marokko, Tanzania, Congo RDC, Congo Brazzaville, Zimbabwe en Mauritanië). De groep
heeft meer dan 1200 werknemers in België en in het buitenland en een gecumuleerde omzet van 250M€.
De ambitie van Blueberry is het uitbouwen van een uniek industrieel ecosysteem in de luchtvaartindustrie door de consolidatie
van Belgische industriële activa die samen veerkrachtig zijn door hun diversiteit en door de ontwikkeling van toegevoegde
waarde voor hoogtechnologische, kritische nicheproducten en diensten.
Via haar dochterondernemingen is Blueberry actief in het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van lucht- en
ruimtevaartuitrusting. De groep biedt onderhoudsdiensten voor vliegtuigen en brengt oplossingen om de duurzame
ontwikkeling van de industrie als geheel te stimuleren. Hiermee speelt Blueberry van begin tot eind in op de zakelijke behoeften
van haar klanten.
Over SABCA

De SABCA-groep is actief in de drie Belgische gewesten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Charleroi in Wallonië en Lummen
Vlaanderen) en in Casablanca, Marokko. SABCA beschikt over een rijke en gevarieerde knowhow, gebaseerd op 100 jaar
ervaring in het ontwerp, de fabricage, het onderhoud en de modernisering van grote en complexe onderdelen voor vliegtuigen
en draagraketten. Haar klanten en partners behoren tot de elite van de lucht- en ruimtevaartindustrie. SABCA biedt diensten
aan de burger-, ruimte- en militaire luchtvaartindustrie en heeft recent haar activiteiten uitgebreid met commerciële
Unmanned Autonomous Systems. Voor verschillende takken van de industrie, treedt de organisatie op als integator van
oplossingen die voldoen aan alle kwaliteitsvoorschriften van de luchtvaart. Voor meer informatie: www.sabca.com
Disclaimer
Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van SABCA of een verzoek hiertoe door iemand in enig rechtsgebied.
Het openbaar overnamebod werd alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er werd geen
enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in enig rechtsgebied behalve België mogelijk te maken. Noch dit
persbericht, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in enig
rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de
inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de
financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. Blueberry en de met haar verbonden personen wijzen
uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door enige persoon.
Bijkomende informatie:
•

NL: Bjorn Boon
o +32 479 46 56 31
o bjorn.boon@sabca.be

•

FR : Florence Jaspart
o
+32 479 31 17 12
o fj@whyte.be

