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Mechelen, 27 juni 2018, 17u45 – De raad van bestuur van FNG NV (FNG, Euronext Amsterdam)
(“FNG“) heeft op 26 juni 2018 besloten tot een voorwaardelijke kapitaalverhoging in het kader van
het toegestaan kapitaal.

De raad van bestuur heeft onder opschortende voorwaarde beslist om binnen de grenzen van het
toegestaan kapitaal, het kapitaal van FNG te verhogen met maximum 254.702,08 EUR (exclusief
uitgiftepremie en inclusief Verhogingsoptie, zoals hierna gedefinieerd), met opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, maar met toekenning van prioritaire
toewijzingsrechten, door uitgifte van maximaal 3.183.776 nieuwe aandelen (inclusief
Verhogingsoptie), aan een prijs per aandeel tussen 26,25 EUR en 29,75 EUR. Het totale aantal
aangeboden aandelen kan optioneel worden verhoogd met maximum 15% van het totale aantal
aangeboden aandelen dat initieel werd aangeboden (de “Verhogingsoptie“) door uitgifte van nieuwe
aandelen.

De nieuwe en een aantal bestaande aandelen worden aangeboden in een (i) openbaar aanbod aan
particuliere en institutionele beleggers in België; (ii) een openbaar aanbod aan particuliere en
institutionele beleggers in Nederland; en (iii) een private plaatsing aan institutionele beleggers
buiten de Verenigde Staten in naleving van Regulation S onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals
gewijzigd.

De kapitaalverhoging omvat naast deze voorwaardelijke kapitaalverhoging in geld eveneens een
voorwaardelijke kapitaalverhoging door inbreng in natura voor een totaal bedrag van
3.198.437,50 EUR (kapitaal en uitgiftepremie).

De finale uitgifteprijs en het aantal effectief uit te geven aandelen, evenals een aantal andere
modaliteiten van de kapitaalverhoging, zullen na afloop van de aanbodperiode van de aandelen
(voorzien op 5 juli 2018) worden vastgesteld door een daartoe gemachtigde bestuurder of lid van het
directiecomité van FNG, die eveneens kan beslissen om de kapitaalverhoging niet te laten
plaatsvinden, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk werd onderschreven.

Verder heeft de raad van bestuur besloten om een verzoek tot duale notering van alle aandelen van
FNG op Euronext Amsterdam en Euronext Brussels in te dienen, met het oog op de duale notering van
de bestaande aandelen vanaf 29 juni 2018 en van de nieuw uit te geven aandelen vanaf 9 juli 2018.
De raad van bestuur heeft eveneens beslist te verzoeken om de wijziging van de referentiemarkt van
Euronext Amsterdam naar Euronext Brussels.

Voor meer informatie over deze kapitaalverhoging wordt verwezen naar de aankondiging die op
27 juni 2018 is verschenen in De Tijd en La Libre Belgique, en die eveneens beschikbaar is op de
website van FNG (http://www.fng.eu/).

Er wordt eveneens verwezen naar het prospectus met betrekking tot de transactie waarvan de
kapitaalverhoging deel uitmaakt, zoals goedgekeurd door de Financial Services and Markets
Authority (“FSMA“, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op 25 juni 2018
(het “Prospectus“). Het Prospectus heeft eveneens een “Europees paspoort” verworven bij de
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (“AFM“).

De goedkeuring van de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het
aanbod, noch van de toestand van FNG.

Het Prospectus zal beschikbaar zijn in het Engels en het Nederlands voor particuliere beleggers in
België en Nederland vanaf 27 juni 2018 na beurstijd. De samenvatting van het Prospectus zal
eveneens in het Frans beschikbaar worden gemaakt. Het Prospectus zal kosteloos ter beschikking
worden gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, op het adres
Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België (tel: +32 15 293 444) en kan door particuliere beleggers
op verzoek worden verkregen (i) in België bij ING op +32 (0)2 464 60 01 (NL) of +32 (0)2 464 60 04
(EN) of +32 (0)2 464 60 02 (FR), Belfius op +32 (0)2 222 12 02 (NL) of +32 (0)2 222 12 01 (FR) en
Bank Degroof Petercam op +32 2 287 97 11, en (ii) in Nederland bij ABN AMRO BANK op +31 20 344
2000.

Onder voorbehoud van verkoop- en overdrachtsbeperkingen, zal het Prospectus eveneens
beschikbaar zijn voor beleggers in België in het Engels en het Nederlands, en za l de samenvatting van
het Prospectus beschikbaar zijn in het Frans op de volgende websites:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fng.eu
belfius.be/FNG2018
ing.be/transactiondactions
ing.be/aandelentransactions
ing.be/equitytransactions
degroofpetercam.be/nl/nieuws/fng_2018
degroofpetercam.be/fr/actualite/fng_2018
degroofpetercam.be/en/news/fng_2018; en
abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsproducten/emissies/index.html .

Een belegging in de aangeboden aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico’s en
onzekerheden. Geïnteresseerde beleggers moeten het volledige Prospectus lezen, en in het
bijzonder, de Risicofactoren in Sectie I (Risicofactoren) vanaf pagina 35 voor een overzicht van
bepaalde factoren die in overweging moeten worden genomen in verband met een belegging in
de aangeboden aandelen. Elk van deze factoren moet worden overwogen alvorens te beleggen
in de aangeboden aandelen. Geïnteresseerde beleggers moeten in staat zijn om het
economisch risico van een belegging in de aangeboden aandelen te dragen en moeten in staat
zijn het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te dragen. Het aanbod heeft geen
minimumomvang, wat betekent dat indien de opbrengst van het aanbod minder is dan het
verwachte bedrag, FNG toch kan doorgaan met de transactie en dus mogelijk niet in staat zal
zijn om al haar doelstellingen zoals beschreven in Sectie III (Bestemming van de opbrengsten)
te realiseren.

Dit persbericht is gedeponeerd bij de AFM en is beschikbaar op de website van FNG
(http://www.fng.eu/).
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