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Niet voor openbaarmaking, publicatie of distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde 

Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of jurisdictie waar de publicatie ervan onwettig zou 

zijn. 

Een belegging in de Aangeboden Aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's en onzekerheden. 

Geïnteresseerde beleggers moeten het volledige document lezen, en in het bijzonder, de Risicofactoren 

in Sectie I (Risicofactoren) van het Prospectus 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) van het Prospectus te realiseren. 
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FNG geeft een update over het verloop van haar Aanbod 

 

Mechelen, 5 juli 2018, 8:30 CEST 

Op 26 juni 2018 publiceerde FNG een Prospectus met betrekking tot het Aanbod van maximum 2.693.967 

nieuw uitgegeven Aangeboden Aandelen met prioritair toewijzingsrecht (de "Primaire Aangeboden 

Aandelen") en maximum 15.000.000 EUR aan bestaande Aandelen (de "Secundaire Aangeboden 

Aandelen", samen de "Aangeboden Aandelen", 

FNG geeft hierbij een update over het verloop van haar Aanbod gelanceerd op 28 juni 2018. 



 

 

Op heden hebben de Primaire Aangeboden Aandelen vraag gegenereerd naar meer dan 50.000.000 euro 

van institutionele beleggers en particuliere beleggers in België en Nederland. FNG heeft daarom besloten 

dat de minimumomvang van het Aanbod 50.000.000 euro zal bedragen. 

Het institutionele aanbod eindigt om 13.00u vandaag en het aanbod aan particulieren in België en 

Nederland eindigt om 16.00u vandaag. 

De levering van de Aangeboden Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden in girale vorm tegen betaling 

daarvan in contanten op 9 juli 2018, op de effectenrekeningen van de beleggers via Euroclear Belgium. 

De Primaire Aangeboden Aandelen zullen naar verwachting worden verhandeld vanaf 9 juli 2018. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het prospectus, zoals goedgekeurd door de Financial Services 

and Markets Authority ("FSMA") 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 is in het Engels en het Nederlands voor particuliere beleggers in België en Nederland. De 

samenvatting van het Prospectus is eveneens in het Frans beschikbaar. Het Prospectus wordt kosteloos 

ter beschikking gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van FNG, 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, is het Prospectus eveneens beschikbaar 

voor beleggers in België in het Engels en het Nederlands, en is de samenvatting van het Prospectus 

beschikbaar in het Frans op de volgende websites:  

 www.fng.eu 

 www.belfius.be/FNG2018 

 www.ing.be/transactiondactions 

 www.ing.be/aandelentransactions 

 www.ing.be/equitytransactions 

 www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/fng_2018 

 www.degroofpetercam.be/fr/actualite/fng_2018 

 www.degroofpetercam.be/en/news/fng_2018; en 

 www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsproducten/emissies/index.html. 

 

Bij het nemen van een investeringsbeslissing dienen de beleggers af te gaan op hun eigen beoordeling, 

controle, analyse en onderzoek van FNG, de voorwaarden van het Aanbod en de inhoud van het 

Prospectus, met inbegrip van alle betrokken voordelen en risico's. Particuliere beleggers dienen het 

Prospectus door te nemen alvorens over te gaan tot aanvaarding van het Aanbod. 
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Woorden en uitdrukkingen die in deze bekendmaking met een hoofdletter worden weergegeven hebben de betekenis die hen in 

het Prospectus wordt toegekend. Noch deze bekendmaking, noch het Prospectus vormen een openbaar aanbod tot aankopen of 

verkopen of een verzoek door enig persoon in een jurisdictie waar dergelijk openbaar aanbod of verzoek niet is toegestaan of door 

enig persoon in wiens hoofde het onwettig is om dergelijk openbaar aanbod of verzoek te doen. Er werden geen handelingen 

gesteld, noch zal enige handeling gesteld worden in een ander rechtsgebied dan België en Nederland die zouden leiden tot de 

toelating van de openbare aanbieding van de Aangeboden Aandelen, of het bezit, het circuleren of verspreiden van dit Prospectus 

of enig ander materiaal met betrekking tot de Aangeboden Aandelen in enig rechtsgebied waar daarvoor bepaalde acties vereist 

zijn.  

De verspreiding van deze aankondiging kan bij wet of regelgeving in bepaalde landen worden beperkt. Bijgevolg moeten personen 

die dit document in hun bezit krijgen zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. De effecten waarnaar dit 

document verwijst zullen niet openbaar worden aangeboden, en buiten België en Nederland zal geen registratie van enig aanbod 

worden aangevraagd of verkregen.  In elke EER Lidstaat die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd, buiten België en 

Nederland, is deze communicatie enkel bedoeld voor en gericht naar gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat, in de zin van de 

Prospectus Richtlijn. Dit bericht is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. Effecten mogen niet verkocht 

worden in de Verenigde Staten zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of zonder een 

vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. FNG is niet van plan om enig deel van het aanbod 

in de Verenigde Staten te registreren of een publiek aanbod van Aandelen in de Verenigde Staten te doen. 

Enige aankoop van Aangeboden Aandelen in het Aanbod moet worden gedaan uitsluitend op basis van de informatie vervat in 

het Prospectus. Vooraleer enige Aangeboden Aandelen aan te kopen, moeten personen die dit persbericht bekijken zich ervan 

verzekeren dat ze de risico's uiteengezet in het Prospectus begrijpen en volledig aanvaarden. De informatie in dit persbericht dient 

uitsluitend als achtergrondinformatie en beoogt niet volledig of compleet te zijn. Er mag niet worden vertrouwd voor welk 

doeleinde dan ook op de informatie vervat in dit persbericht of de accuraatheid of volledigheid daarvan.  

  

Dit persbericht is geen prospectus of aanbeveling betreffende het Aanbod. De prijs en waarde van effecten en enige inkomsten 

daaruit kan zowel dalen als stijgen. Prestaties uit het verleden vormen geen aanwijzing voor toekomstige prestaties. Er zal een 

aanbod worden gedaan om Aangeboden Aandelen te verwerven ingevolge het voorgestelde Aanbod, en elke investeerder moet 

zijn investering doen uitsluitend op basis van de informatie vervat in het Prospectus. Geïnteresseerde investeerders moeten een 

professionele adviseur raadplegen met betrekking tot de geschiktheid van het Aanbod voor de betrokken entiteit.  

De Underwriters treden uitsluitend op voor FNG en/of de Verkopende Aandeelhouder, en voor niemand anders, in verband met 

het Aanbod. Ze zullen geen enkele andere persoon als hun respectievelijke cliënt beschouwen in verband met het Aanbod en 

zullen niet verantwoordelijk zijn voor iemand anders dan FNG en/of de Verkopende Aandeelhouder voor het bieden van de 

bescherming geboden aan hun respectievelijke cliënten, noch om advies te verstrekken in verband met het Aanbod, de inhoud 

van dit persbericht of enige transactie, regeling of andere aangelegenheid waarnaar hierin wordt verwezen. 



 

 

In verband met het Aanbod kunnen de Underwriters, en enige van de met hen respectievelijk verbonden entiteiten, handelend 

als investeerders voor eigen rekening, inschrijven op Aangeboden Aandelen of er kopen en die hoedanigheid de Aangeboden 

Aandelen en andere effecten van FNG bijhouden, aankopen, verkopen, aanbieden om te verkopen of er anderszins in handelen 

voor hun eigen rekening, of daarmee verband houdende investeringen doen in verband met het Aanbod of anderszins. Bijgevolg 

moeten verwijzingen in het Prospectus naar Aangeboden Aandelen die worden aangeboden, verworven, geplaatst of anderszins 

verhandeld worden gelezen als omvattende enig aanbod, verwerving, plaatsing of verhandeling door de Underwriters of enige 

van de met hen respectievelijk verbonden entiteiten, handelend als investeerders voor eigen rekening. Bovendien zouden de 

Underwriters financieringsovereenkomsten kunnen aangaan met investeerders zoals regelingen betreffende aandelenswaps of 

leningen waar de Aangeboden Aandelen worden gebruikt als zekerheid, hetgeen tot gevolg zou kunnen hebben dat de 

Underwriters participaties in FNG verwerven. Geen van de Underwriters heeft de intentie om de omvang van enige zulke 

investering of transactie bekend te maken, anders dan overeenkomstig een wettelijke of regelgevende verplichting om dit te 

doen.  

Naast de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, indien er zijn, die zouden kunnen worden opgelegd door het 

toepasselijke regelgevende kader, aanvaarden geen van de Underwriters of enige van de respectievelijk met hen verbonden 

entiteiten, bestuurders, persoonlijk aansprakelijke partners, officers, werknemers, adviseurs of agenten enige 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, of geeft enige verklaring of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de 

waarheid, accuraatheid of volledigheid  van de informatie in dit persbericht (dan wel of enige informatie werd weggelaten uit dit 

persbericht) of andere informatie die verband houdt met FNG, haar dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, 

ongeacht of deze schriftelijk, mondeling of in visuele of elektronische vorm is, en op welke wijze dan ook overgedragen of 

beschikbaar gemaakt, of voor welke schade dan ook ontstaan uit het gebruik van dit persbericht of de inhoud daarvan of 

anderszins ontstaan in verband daarmee.  

 


