
 

 

AANVAARDINGSINSTRUCTIES 
 

A. WAAR KAN IK HET AANVAARDINGSFORMULIER EN HET PROSPECTUS VINDEN? 

Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van BNP 
Paribas Fortis SA/NV (“BNP”), of via het telefoonnummer +32 2 433 41 13.  Elektronische versies van het 
Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn ook beschikbaar op de websites van:  

- Befimmo : www.befimmo.be/nl/overnamebod (in het Nederlands), www.befimmo.be/fr/offre-dacquisition (in 
het Frans), en www.befimmo.be/en/takeover-offer (in het Engels); 

- de bieder : www.befimmo-offer.be; 
- BNP Paribas Fortis SA/NV : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands) en 

www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans). 

B. INDIENING VAN HET AANVAARDINGSFORMULIER 

De aanvaarding van het Bod dient plaats te vinden aan de loketten van BNP, door het indienen van het 
Aanvaardingsformulier, uiterlijk voor 17.00 uur CET op 16 september 2022.    
 
Gelieve op te merken dat er twee verschillende Aanvaardingsformulieren zijn, één voor aandeelhouders die 
Aandelen op naam bezitten en één voor aandeelhouders die gedematerialiseerde Aandelen bezitten.  
Aandeelhouders die zowel Aandelen op naam als gedematerialiseerde Aandelen bezitten, moeten twee 
afzonderlijke Aanvaardingsformulieren invullen. 
 

- Aandeelhouders die Aandelen op naam bezitten, dienen het Aanvaardingsformulier met de titel 
“AANVAARDINGSFORMULIER ALLEEN VOOR AANDELEN OP NAAM” in te vullen en rechtstreeks naar 
BNP te sturen op het volgende e-mailadres: ecm@bnpparibasfortis.com.  De rechtstreekse indiening van 
het Aanvaardingsformulier bij BNP is kosteloos. 

- Aandeelhouders die gedematerialiseerde Aandelen bezitten, dienen het Aanvaardingsformulier 
“AANVAARDINGSFORMULIER ALLEEN VOOR GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” in te vullen en op 
te sturen naar de financiële tussenpersoon waar dergelijke gedematerialiseerde Aandelen worden 
gehouden. 

Aandeelhouders die hun Aanvaardingsformulier laten registreren bij een financiële tussenpersoon die niet 
BNP is, moeten zich informeren over eventuele extra kosten die door een dergelijke tussenpersoon in 
rekening kunnen worden gebracht en zijn verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke extra kosten.   

 

C. SPECIFIEKE INSTRUCTIES 

Indien de Aandelen de eigendom zijn van twee of meer personen, moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk 
ondertekend worden door al deze personen. 
 
Indien de Aandelen onderworpen zijn aan een recht van vruchtgebruik, moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk 
ondertekend worden door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar. 
 
Indien de Aandelen verpand zijn, moet het Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekend worden door de 
pandgever en de pandhouder, waarbij de pandhouder uitdrukkelijk de onherroepelijke en onvoorwaardelijke vrijgave 
van het pandrecht op de desbetreffende Aandelen bevestigt. 
 
Indien de Aandelen anderszins bezwaard zijn of onderworpen zijn aan een last, vordering, zekerheid of belang, 
zullen de Aandeelhouder en alle begunstigden van een dergelijke last, vordering, zekerheid of belang gezamenlijk 
het Aanvaardingsformulier ondertekenen en zullen al deze begunstigden verplicht zijn om onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk afstand te doen op enige last, vordering, zekerheid of belang met betrekking tot dergelijke 
Aandelen. 

 

 


