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Persbericht 

 

 
 
 
 
Sofina kondigt de succesvolle voltooiing van de verkoop van haar 
belang in Eurazeo 
 

 
 

Brussel, België, 19 april 2017 voor 8u30  – Sofina kondigt de verkoop van haar belang in Eurazeo 

aan, hetgeen ongeveer 5% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, door middel van een 

accelerated bookbuilding voorbehouden aan institutionele beleggers (de “Plaatsing”) 

 

Na de transactie houdt Sofina niet langer enige Eurazeo aandelen aan. 

 

Als onderdeel van haar programma voor het inkopen van aandelen heeft Eurazeo 1,0 miljoen 

aandelen van de Plaatsing verworven aan de prijs van de Plaatsing. 

 

De bookbuilding werd beheerd door Société Générale Corporate & Investment Banking, Sole 

Bookrunner in deze transactie.  
 

 

 

Waarschuwing 

Geen mededeling en geen informatie met betrekking tot de verkoop beschreven in deze 
aankondiging mag worden verspreid onder het publiek in enig rechtsgebied waar een 
registratie of goedkeuring vereist is. Er werden geen stappen ondernomen, en er zullen geen 
stappen worden ondernomen, in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden worden 
vereist. De Plaatsing beschreven in deze aankondiging kan onderhevig zijn aan specifieke 
wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden, en personen die in het 
bezit komen van enig document of andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen dienen 
zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze na te leven.  
 
Deze aankondiging vormt onder geen enkele omstandigheid, en zal onder geen enkele 
omstandigheid vormen, een openbare aanbieding noch een uitnodiging om de publieke 
interesse in Frankrijk, de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied in verband met enig 
aanbod op te wekken.  
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Deze aankondiging is geen advertentie en geen prospectus zoals bedoeld in Richtlijn 
2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van 4 november 2003, zoals 
gewijzigd (de “Prospectus Richtlijn”). 
Voor wat betreft de lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd geen actie 
ondernomen of zal worden ondernomen om een publiek aanbod van de effecten waarnaar 
hierin wordt verwezen te maken die een publicatie van een prospectus in enige relevante 
lidstaat vereist. Bijgevolg mogen de effecten niet worden aangeboden, en zullen zij niet 
worden aangeboden, in enige relevante lidstaat tenzij in overeenstemming met de 
vrijstellingen neergelegd in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn of onder enige andere 
omstandigheden die de publicatie van een prospectus in overeenstemming met Artikel 3 van 
de Prospectus Richtlijn en/of met toepasselijke regelgevingen van die relevante lidstaat niet 
vereisen. 
 
Dit document vormt geen openbaar aanbod in Frankrijk en de effecten waarnaar wordt 
verwezen in dit document kunnen enkel worden aangeboden of verkocht in Frankrijk 
overeenkomstig Artikel L. 411-2-II van het Franse Monetair en Financieel Wetboek aan (i) 
verleners van portfolio management investeringsdiensten aan derde partijen en/of (ii) 
gekwalificeerde beleggers (investisseurs qualifiés) handelend voor eigen rekening, allen 
zoals gedefinieerd in en in overeenstemming met Artikelen L.411-1, L.411-2, D. 411-1, D.754-
1 en D.764-1 van het Franse Monetair en Financieel Wetboek. 
 
Dit document wordt enkel verspreid onder, en is enkel gericht aan, personen in het Verenigd 
Koninkrijk die (i) “professionele beleggers” (“investment professionals”) zijn zoals bepaald 
in Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005 (zoals gewijzigd, het “Order”), (ii) personen zijn zoals bepaald in Artikel 49(2)(a) tot (d) 
(“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) van het Order, of (iii) die 
personen zijn aan wie een uitnodiging of een aansporing om deel te nemen aan 
investingsactiviteiten (zoals bepaald in Artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 
2000) in verband met de uitgifte of verkoop van enige effecten anderszins rechtsgeldig kan 
worden meegedeeld of doen meedelen (naar al deze personen wordt samen verwezen met 
“Relevante Personen”). Dit document is enkel gericht aan Relevante Personen en personen 
die niet Relevante Personen zijn kunnen niet handelen op basis van of zich baseren op dit 
document. Elke investering of investeringsactiviteit waarop dit document betrekking heeft is 
enkel beschikbaar voor Relevante Personen en kan enkel worden aangegrepen door 
Relevante Personen. 
 
Dit document mag niet worden verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de 
Verenigde Staten. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop van effecten noch een 
uitnodiging tot het maken van een aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten 
of enig ander rechtsgebied waar dergelijk aanbod beperkt kan zijn. De effecten mogen niet 
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de U.S. 
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of een toepasselijke vrijstelling 
van registratievoorwaarden onder de Securities Act. De aandelen van Eurazeo werden niet, 
en zullen niet worden, geregistreerd onder de Securities Act, en Eurazeo overweegt niet om 
een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te maken. 
 
Geen enkele persoon voor eender welke doeleinden kan vertrouwen op of dient af te gaan op 
de informatie vervat in deze aankondiging of op de volledigheid, accuraatheid of 
gerechtvaardigdheid daarvan. De informatie in deze aankondiging is onderhevig aan 
verandering. 
 
Sofina en Société Générale verwerpen uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om 
enige informatie vervat in deze aankondiging bij te werken, na te zien of te herzien, hetzij 
door nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.  
 
Société Générale handelt enkel voor Sofina in verband met de plaatsing en zal niet 
verantwoordelijk zijn ten aanzien van enige andere persoon voor het bieden van de 
beschermingen aangeboden aan hun klanten of voor het geven van advies in verband met 
de zaken vervat in deze aankondiging. Geen enkele verklaring of garantie, zij het uitdrukkelijk 
of impliciet, wordt of zal worden gemaakt over of in verband met, en geen enkele 
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verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt of zal worden aanvaard door Société 
Générale of door enige van haar verbonden entiteiten of agenten over of in verband met, de  
accuraatheid of volledigheid van deze aankondiging en enige andere schriftelijke of 
mondelinge informatie die ter beschikking werd gesteld van of publiekelijk beschikbaar is 
voor enige geïnteresseerde partij of haar adviseurs, en alle aansprakelijkheid daarvoor wordt 
uitdrukkelijk verworpen. 
 
Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, doorgestuurd of verspreid in de Verenigde 
Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.  
 
 

SOFINA S.A.  Contactpersoon : Wauthier de Bassompierre 

Nijverheidsstraat, 31 – 1040 Brussel        Tel. : +32 2.551.06.11 

RPR Brussel : 0403.219.397        Email : sofina@sofina.be 

Genoteerd op Euronext Brussels  (ISIN BE0003717312) Website : www.sofina.be 

 

 


