Vervroegde afsluiting en resultaat van het openbaar aanbod tot inschrijving
ten belope van een maximum bedrag van 55 miljoen euro nieuwe aandelen klasse A met VVPR-strip
(exclusief de overtoewijzingsoptie)
Vervroegde afsluiting
Het openbaar aanbod tot inschrijving (het « Aanbod ») werd vervroegd afgesloten op 22 juni 2007 om 16 uur. Deze
mogelijkheid werd voorzien in het prospectus.
Intekenprijs per aandeel
De intekenprijs bedraagt EUR 21 per aandeel.
Aantal aandelen dat werd toegewezen in het kader van het Aanbod
2.619.047 nieuwe aandelen klasse A met VVPR-strip zullen worden uitgegeven in het kader van het Aanbod. Bovendien
hebben de Joint Lead Managers 392.857 bijkomende aandelen toegewezen in het kader van de overtoewijzingsoptie
waarover zij beschikken en die betrekking heeft op een maximum van 392.857 nieuwe aandelen klasse A met VVPR-strip
(zijnde 15% van de aandelen toegewezen in het kader van het Aanbod, exclusief de overtoewijzingsoptie). In totaal werden
dus 3.011.904 aandelen toegewezen. De aandelen gedekt door de overtoewijzingsoptie werden geleend bij bestaande
aandeelhouders.
Resultaat van het Aanbod
Het Aanbod werd 1,4 keer in zijn geheel overingeschreven exclusief de overtoewijzingsoptie, en 1,2 keer inclusief de
overtoewijzingsoptie. Enkel de inschrijvingen van institutionele investeerders zullen worden gereduceerd.
Uitoefening van de overtoewijzingsoptie
De eventuele gedeeltelijke of gehele uitoefening van de overtoewijzingsoptie, uitoefenbaar tot 30 dagen volgend op de
afsluiting van het Aanbod, zal binnen de drie bankwerkdagen volgend op de uitoefening worden bekend gemaakt. In
voorkomend geval zal worden overgegaan tot de uitgifte van het overeenkomend aantal nieuwe aandelen klasse A met
VVPR-strip.
Toewijzing van de aandelen
Overeenkomstig de bepalingen van het prospectus, werd 78,5% van de aangeboden aandelen toegewezen aan
institutionele investeerders en 21,5% aan particuliere beleggers. De inschrijvingen van de particuliere beleggers worden
100% toegewezen.
Op 11.016 nieuwe aandelen klasse A met VVPR-strip op een totaal van 23.809 aandelen voorbehouden aan het personeel
en deel uitmakend van de particuliere tranche, werd ingeschreven door personeelsleden.
Betaaldatum
De intekenprijs moet integraal betaald worden met valutadatum 29 juni 2007 tegen levering van de aandelen.
Notering van de aandelen
De eerste notering van alle aandelen klasse A zal plaatsvinden op 26 juni 2007 op de gereglementeerde markt Eurolist by
Euronext Brussels, op de continumarkt. Ter herinnering, deze notering zal gebeuren op een « as-if-and-when-issued-ordelivered » basis tot op het ogenblik van de betaling en de levering van de aandelen die zal worden vastgesteld op 29 juni
2007.
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