
 

AANVAARDINGSFORMULIER VOOR DE INITIËLE AANVAARDINGSPERIODE 

 

 

VOOR HET VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN DOOR PATRONALE 

LIFE N.V. OP ALLE AANDELEN DIE NIET REEDS RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS IN HET BEZIT ZIJN VAN 

PATRONALE LIFE N.V. UITGEGEVEN DOOR BANIMMO S.A. 

 

 

TE VERVOLLEDIGEN EN IN TE DIENEN IN TWEEVOUD BIJ DE LOKETINSTELLING (KBC SECURITIES NV/SA IN 

SAMENWERKING MET KBC BANK NV/SA) OF EEN ANDERE FINANCIËLE TUSSENPERSOON TEN LAATSTE OP 8 

NOVEMBER 2018 OM 16:00 UUR (BELGISCHE TIJD) OF ELKE LATERE DATUM ZOALS AANGEKONDIGD IN HET 

GEVAL VAN EEN VERLENGING, OF ELKE VROEGERE DEADLINE BEPAALD DOOR DE ANDERE FINANCIËLE 

TUSSENPERSOON 

 

 

Indien u vragen hebt met betrekking tot deze brief of het aanvaardingsformulier, gelieve dan 

contact op te nemen met de ‘Middle Office’ bij KBC Securities NV via email: 

mobe@kbcsecurities.be of via telefoon: +32 2 429 37 10 

 

 

Ik, ondergetekende (voornaam en familienaam, of vennootschapsnaam): 

 

_____________________________ 

 

wonende te / met maatschappelijke zetel te (volledig adres): 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

na de mogelijkheid te hebben gehad om het prospectus (het Prospectus) te lezen gepubliceerd door Patronale Life N.V. (de 

Bieder) met betrekking tot haar vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten (het Bod) op alle aandelen 

(de Aandelen) die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder uitgegeven door Banimmo S.A. (de 

Doelvennootschap), verklaar dat: 

 

(i) ik de voorwaarden en modaliteiten van het Bod beschreven in het Prospectus aanvaard; 

 

(ii) ik ermee instem om de Aandelen geïdentificeerd in dit Aanvaardingsformulier, die ik in volle eigendom aanhoud, aan 

de Bieder over te dragen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten beschreven in het Prospectus, voor een 

biedprijs die in beginsel EUR 3,30 per Aandeel in contanten bedraagt; 

 

(iii) ik deze Aandelen overdraag in overeenstemming met de aanvaardingsprocedure beschreven in het Prospectus; en 

 

(iv) ik erken dat alle waarborgen, garanties, verklaringen en verbintenissen die ik overeenkomstig het Prospectus word 

verondersteld te geven, te doen of te maken met betrekking tot (de overdracht van) deze Aandelen, in dit 

Aanvaardingsformulier zijn inbegrepen.  

 

 

 

 

 

Aandelen 



Aantal Vorm Instructies 

 

…………………… 

Gedematerialiseerd Deze Aandelen zijn beschikbaar op mijn effectenrekening met de 

volgende details: 

 

Naam bank:  ..………………………………..……… 

IBAN:   ..………………………………..……… 

BIC/SWIFT:  ..………………………………..……… 

 

Ik geef opdracht aan mijn financiële tussenpersoon waar ik deze 

gedematerialiseerde Aandelen aanhoud en machtig elke bestuurder 

van de Doelvennootschap en van de Bieder, elk individueel handelend 

en met recht van indeplaatsstelling, om deze Aandelen onmiddellijk 

van mijn effectenrekening aan (de Loketinstelling ten voordele van) de 

Bieder over te dragen. 

 

…………………… 

Op naam Als bijlage bij dit formulier gaan: 

- bewijs van inschrijving in het aandeelhoudersregister van de 

Doelvennootschap; en 

- voor natuurlijke personen: een kopie van mijn identiteitskaart 

of paspoort met een specimen van handtekening; of 

- voor rechtspersonen: een gewaarmerkt afschrift van de 

statuten van de Aandeelhouder, bewijs van wie rechtsgeldig 

de Aandeelhouder kan vertegenwoordigen, volmacht indien 

van toepassing, en een kopie van de identiteitskaart of 

paspoort met een specimen van handtekening van de 

perso(o)n(en) die bevoegd zijn de Aandeelhouder te 

vertegenwoordigen die het Aanvaardingsformulier heeft 

(hebben) ondertekend. 

 

Ik verzoek hierbij dat (i) deze Aandelen aan de Bieder worden 

overgedragen, (ii) de overdracht van deze Aandelen rechtsgeldig in het 

aandeelhoudersregister van de Doelvennootschap wordt 

ingeschreven, en hiervoor machtig ik elke bestuurder van de 

Doelvennootschap en van de Bieder, elk individueel handelend en met 

recht van indeplaatsstelling, om het aandeelhoudersregister in mijn 

naam en voor mijn rekening te ondertekenen en alles te doen wat 

hiervoor nodig of nuttig is. 

 

De Aandeelhouders die zowel Aandelen op naam als gedematerialiseerde Aandelen aanhouden, wordt uitdrukkelijk verzocht 

om twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren in te vullen: (i) één formulier voor de Aandelen op naam die in het Bod worden 

ingebracht en dat bij de Loketinstelling (KBC Securities NV in samenwerking met KBC Bank NV) dient te worden ingediend, en 

(ii) één formulier voor de gedematerialiseerde Aandelen die in het Bod worden ingebracht en dat bij de financiële tussenpersoon 

waar die gedematerialiseerde Aandelen worden aangehouden, dient te worden ingediend. 

 

Ik verzoek hierbij dat, op de Betaaldatum, de Biedprijs van de aangeboden Aandelen naar de volgende rekening wordt 

overgeschreven:  

 

Naam bank:  ..………………………………..……… 

IBAN:   ..………………………………..……… 

BIC/SWIFT:  ..………………………………..……… 

 

Ik heb kennis van, ga akkoord met en bevestig dat: 

(1) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier in tweevoud dient te worden ingediend overeenkomstig de toepasselijke 

aanvaardingsprocedure zoals uiteengezet in het Prospectus (Hoofdstuk 8.10), bij de Loketinstelling (KBC 

Securities NV in samenwerking met KBC Bank NV) of een andere financiële tussenpersoon ten laatste op 8 

november 2018 om 16:00 uur (Belgische tijd) of elke latere datum zoals aangekondigd in het geval van een 

verlenging, of elke vroegere einddatum bepaald door de andere financiële tussenpersoon; 

(2) ik de eigenaar ben van de Aandelen; ik de bevoegdheid en de bekwaamheid heb om het Bod te aanvaarden; de 

aangeboden Aandelen vrij zijn van enige last, vordering, zekerheid of belang; 



(3) ik mijn aanvaarding steeds kan intrekken tijdens de initiële aanvaardingsperiode of, in voorkomend geval, een 

daaropvolgende aanvaardingsperiode. Opdat de intrekking geldig zou zijn, moet deze schriftelijk en rechtstreeks aan 

de financiële tussenpersoon bij wie ik mijn Aanvaardingsformulier heb ingediend ter kennis worden gebracht, met 

verwijzing naar het aantal Aandelen waarvoor de aanvaarding wordt ingetrokken. In de mate waarin ik Aandelen op 

naam bezit, zal de Doelvennootschap mij informeren over de procedure die moet worden gevolgd om mijn 

aanvaarding in te trekken. In het geval dat ik mijn intrekking ter kennis breng van een financiële tussenpersoon die 

geen Loketinstelling is, is het de verplichting en verantwoordelijkheid van die financiële tussenpersoon om de 

Loketinstelling tijdig in kennis te stellen van de intrekking. Zulke kennisgeving aan een Loketinstelling moet 

plaatsvinden uiterlijk op 8 november 2018 vóór 16:00uur (Belgische tijd) of, indien van toepassing, op de datum die in 

de desbetreffende notificatie en/of het persbericht zal worden bepaald; 

(4) (a) indien Aandelen aan twee of meer personen toebehoren, al deze personen het Aanvaardingsformulier gezamenlijk 

moeten ondertekenen; 

(b) indien Aandelen met een vruchtgebruik zijn bezwaard, de vruchtgebruiker en de eigenaar van de blote eigendom 

het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten ondertekenen; 

(c) indien Aandelen in pand zijn gegeven, de pandnemer en de pandgever het Aanvaardingsformulier gezamenlijk 

moeten ondertekenen, waarbij de pandgever uitdrukkelijk de onherroepelijke en onvoorwaardelijke bevrijding van die 

Aandelen van het pandrecht bevestigt; 

(d) indien Aandelen op enige andere manier bezwaard zijn of onderworpen zijn aan enige last, vordering, zekerheid of 

belang, de Aandeelhouder en alle begunstigden van een dergelijke last, vordering, zekerheid of belang gezamenlijk 

het Aanvaardingsformulier moeten ondertekenen, waarbij al deze begunstigden uitdrukkelijk onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk afstand doen van elke last, vordering, zekerheid of belang met betrekking tot die Aandelen; 

(5) de Bieder de taks op de beursverrichtingen zal dragen; de Loketinstelling mij geen commissie, vergoeding of enige 

andere kost in het kader van het Bod zullen aanrekenen; indien ik mijn aanvaarding registreer bij een financiële 

tussenpersoon die geen Loketinstelling is, ik navraag moet doen naar bijkomende kosten die door dergelijke 

instellingen kunnen worden aangerekend en ik zelf insta voor de betaling van dergelijke bijkomende kosten; 

(6) ik alle informatie heb ontvangen die noodzakelijk is om met volledige kennis van zaken een beslissing te nemen over 

het Bod, en dat ik mij bewust ben van de risico's die hiermee gepaard gaan, en ik navraag heb gedaan over de 

belastingen die ik in het kader van de overdracht van mijn Aandelen aan de Bieder zou verschuldigd zijn, en die ik, 

indien nodig, volledig zal dragen. 

 

Tenzij anders wordt aangeduid, zullen de bewoordingen in dit Aanvaardingsformulier dezelfde betekenis hebben als daaraan in 

het Prospectus is gegeven. 

 

Opgemaakt in tweevoud te (plaats): ______________________ 

 

Op (datum): ___________________ 

 

De Aandeelhouder,  De Loketinstelling / andere financiële 

tussenpersoon, 

 

 

 

 

(handtekening) 

  

 

 

 

(handtekening) 

 

 

 

(voornaam en familienaam, of vennootschapsnaam, 

voornaam en familienaam en hoedanigheid) 

  

 

 

(naam loketinstelling / financiële tussenpersoon) 

 

 


