
 

 

 

   

 

VERPLICHT 

OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN 

Eventueel gevolgd door een uitkoopbod (‘squeeze-out’) 

DOOR 

BOREALIS AG 

een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht 

OP ALLE NIET REEDS DOOR DE BIEDER GEHOUDEN AANDELEN  

uitgegeven door 

ROSIER 

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

 

voor een prijs van EUR 203,38 per Aandeel 

De Aanvaardingsperiode begint op 2 september 2013 en eindigt op 4 oktober 2013 (inbegrepen) om 16:00 

uur CET 

De Aanvaardingsformulieren moeten rechtstreeks of via een financiële tussenpersoon worden ingediend bij 

ING België NV 

  

Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos beschikbaar in de kantoren van ING België NV 

of via de volgende telefoonnummers: (+32 (0)2 464 60 01 (Nederlands), +32 (0)2 464 60 02 (Frans) en +32 

(0)2 464 60 04 (Engels)). Tevens is er een elektronische versie van het Prospectus beschikbaar op internet op 

www.ing.be, www.rosier.eu en www.borealisgroup.com. 

De Franse versie van het Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 27 augustus 2013, in 

overeenstemming met Artikel 19, §3 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen en werd in België 

gepubliceerd in het Frans, hetgeen de officiële versie van het Prospectus is. Dit document is de Nederlandse 

vertaling van het Prospectus en is tevens beschikbaar op de bovenvermelde websites. Bij eventuele 

verschillen tussen deze Nederlandse vertaling enerzijds en de officiële Franse versie anderzijds, is de 

officiële Franse versie bindend. De Bieder heeft de overeenstemming van de verschillende versies 

gecontroleerd en is voor deze overeenstemming verantwoordelijk. 

Financieel Adviseur van de Bieder: 
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SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS 

Waarschuwing 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus en moet in samenlezing met de 

informatie die elders in dit Prospectus nader wordt omschreven worden uitgelegd. De gehele samenvatting is 

overigens onder voorbehoud van de nadere informatie in het Prospectus zelf. Beslissingen betreffende het al 

dan niet aanvaarden van het Overnamebod dienen te zijn gesteund op een zorgvuldige en uitvoerige lectuur 

van het volledige Prospectus. 

Voor deze samenvatting, met inbegrip van de vertaling ervan, kan niemand burgerlijk aansprakelijk worden 

gesteld, tenzij de samenvatting misleidend of onjuist is of strijdig met de andere delen van dit Prospectus. 

Woorden met een hoofdletter in deze samenvatting hebben dezelfde betekenis als deze gedefinieerd in het 

Prospectus. 

Bieder 

De Bieder is Borealis AG, een Aktiengesellschaft opgericht in Oostenrijk, met maatschappelijke zetel 

gevestigd te IZD Tower, Wagramerstraße 17-19, 1220 Wenen (Oostenrijk), ingeschreven bij de Rechtbank 

van Koophandel van Wenen onder het nummer FN269858a (Borealis of de Bieder).  

Op datum van dit Prospectus bezit Borealis 145.000 (oftewel 56,86%) van de uitstaande aandelen in Rosier. 

Doelvennootschap 

De Doelvennootschap is Rosier NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke 

zetel gevestigd te Route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier (Henegouwen), RPR (Doornik) 0401.256.237 (de 

Doelvennootschap of Rosier). Op datum van dit Prospectus bezit Rosier geen ingekochte eigen aandelen. 

Kenmerken van het Bod 

Aard en doel van het Bod 

Op 6 februari 2013 kondigde Borealis aan dat het een bindend en onherroepelijk bod tot verwerving van een 

door Total gehouden belang van 56,86% in Rosier had gedaan voor een prijs per Aandeel van EUR 200,00. 

Op 17 juni 2013 werd de SPA ondertekend en na de voltooiing van de in deze overeenkomst vervatte 

transacties verwierf Borealis op 28 juni 2013 een belang van 56,86% in Rosier (de Pre-Transactie). De 

uiteindelijke prijs per Aandeel die aan Total werd betaald bedroeg EUR 192,00, rekening houdend met een 

bruto dividend van EUR 8 per aandeel, zoals beslist door de Gewone Algemene Vergadering op 20 juni 

2013, betaald aan Total op 28 juni 2013, vlak vóór de voltooiing van de in de SPA vervatte transacties. Deze 

prijs werd afgetrokken van de oorspronkelijk met Total overeengekomen prijs per aandeel van EUR 200,00, 

in overeenstemming met de bepalingen van de SPA. Ten gevolge van de Pre-Transactie houdt Borealis thans 

een participatie van meer dan 30% van het totaal uitstaand kapitaal van Rosier, hetgeen Borealis in 

overeenstemming met Artikel 50 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen wettelijk 

verplicht om een verplicht overnamebod uit te brengen op alle overblijvende Aandelen van Rosier, in 

overeenstemming met hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. 

Het Overnamebod is een verplicht bod, uitgebracht in overeenstemming met hoofdstuk III van het 

Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. Het Overnamebod geschiedt in contanten. Borealis 

is wettelijk verplicht om het Overnamebod uit te brengen als gevolg van de verwerving van 56,86% van de 

uitstaande aandelen in Rosier. 
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Het Overnamebod heeft betrekking op alle door Rosier uitgegeven Aandelen, die nog niet in het bezit zijn 

van de Bieder of van met de Bieder verbonden personen. 

De Bieder is ook van plan om een vereenvoudigd uitkoopbod (‘squeeze-out’) uit te brengen in 

overeenstemming met Artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen in samenlezing met de Artikelen 

42 en 43 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, indien de 

voorwaarden voor een dergelijk uitkoopbod (‘squeeze-out’) zijn vervuld. Deze voorwaarden worden 

opgesomd in Artikel 42 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. Zij hebben 

betrekking op het bezit van 95% van de aandelen door de Bieder, de Doelvennootschap en personen die in 

onderling overleg met de Bieder handelen. 

Biedprijs en betaling 

De Biedprijs per Aandeel (coupon nr. 28 en volgende aangehecht) bedraagt EUR 203,38.  

De Biedprijs wordt ten laatste op de tiende (10) Werkdag na de aankondiging van de resultaten van de 

Initiële Aanvaardingsperiode betaald. De Bieder is van plan om de Biedprijs op 11 oktober 2013 te betalen. 

In geval er een heropening van het Overnamebod plaatsvindt, dan moet de Biedprijs voor de Aandelen die in 

het kader van een dergelijke heropening zullen worden verkocht ten laatste op de tiende (10) Werkdag na de 

aankondiging van de resultaten van de relevante bijkomende Aanvaardingsperiode(s) worden betaald. 

Onvoorwaardelijk Bod 

Het Overnamebod is onvoorwaardelijk. 

Indicatieve timing 

 

Gebeurtenis  (Verwachte) datum 

Aankondiging van het voornemen van de Bieder om een Bod uit 

te brengen in overeenstemming met Artikel 8 van het Koninklijk 

Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 

6 februari 2013 

 

Kennisgeving aan de FSMA van het Overnamebod 8 juli 2013 

Datum van Openbaarmaking in overeenstemming met Artikel 7 

van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 8 juli 2013 

 

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA 27 augustus 2013 

 

Goedkeuring van de Memorie van Antwoord door de FSMA  27 augustus 2013 

 

Publicatie van de aankondiging van het bod 31 augustus 2013 

 

Publicatie van het Prospectus 2 september 2013 

 

Begin van de Initiële Aanvaardingsperiode 2 september 2013 

 

Sluiten van de Initiële Aanvaardingsperiode 4 oktober 2013 

 

Bekendmaking van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode 

9 oktober 2013 

 

Initiële Vereffeningsdatum 11 oktober 2013 
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Verplichte heropening van het Overnamebod (indien de Bieder 

minstens 90% van de Aandelen houdt doch geen vereenvoudigd 

uitkoopbod (‘squeeze-out’) kan uitbrengen) 

14 oktober 2013 

 

Sluiten van de Aanvaardingsperiode van de verplichte 

heropening 

28 oktober 2013 

 

Bekendmaking van de resultaten van de verplichte heropening 31 oktober 2013 

 

Vereffeningsdatum van de verplichte heropening 5 november 2013 

 

Begin van de periode voor het vereenvoudigd uitkoopbod 

(‘squeeze-out’) (indien de verplichte heropening niet reeds het 

effect van een uitkoop (‘squeeze-out’) had) 

 

12 november 2013 

Sluiten van de Aanvaardingsperiode voor het vereenvoudigd 

uitkoopbod (‘squeeze-out’) 29 november 2013 

 
Bekendmaking van de resultaten van het vereenvoudigd 

uitkoopbod (‘squeeze-out’) 

5 december 2013 

 

Vereffeningsdatum van het vereenvoudigd uitkoopbod 

(‘squeeze-out’) 

10 december 2013 

 
Motieven, doelstellingen en voornemens van de Bieder 

 

De Bieder is van oordeel dat de verwerving van Rosier de meststoffen kernactiviteit van Borealis zal 

versterken. Borealis is nu reeds actief op de meststoffenmarkt via Borealis Linz (Oostenrijk), Borealis Pec-

Rhin (Frankrijk) en GPN (Frankrijk), recent verworven. De verwerving van Rosier zal Borealis in staat 

stellen om zijn meststoffenactiviteiten uit te breiden door de toevoeging van een gamma van speciale 

meststoffen aan zijn huidige portefeuille. 

 

In dit stadium heeft Borealis geen plannen om Rosier verder te integreren in de andere 

meststoffenactiviteiten. Het is desalniettemin mogelijk dat een gedeeltelijke integratie van bepaalde functies 

noodzakelijk zal zijn (bijvoorbeeld omdat dergelijke functies in het verleden door de Total Group werden 

verleend, zoals het beheer van liquide middelen en verzekeringen). Desgevallend zal een dergelijke integratie 

het voorwerp uitmaken van de gebruikelijke vennootschapsrechtelijke besluitvorming en procedures, met 

inbegrip van de toepassing van de procedure bepaald in Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen, 

zolang Rosier genoteerd blijft op NYSE Euronext Brussel. 

 

Borealis zal de mogelijkheid onderzoeken om de productie-eenheden van Rosier verder te verbeteren door 

een belangrijk meerjarig investeringsplan op te stellen en te implementeren. Borealis is van oordeel dat een 

dergelijke verhoogde investering Rosier in de best mogelijke positie zal stellen om zijn positie op de 

meststoffenmarkt verder te verstevigen. Indien de kasstromen en de reserves van Rosier niet zouden volstaan 

om de kosten van een dergelijk investeringsplan te dekken, zal Borealis Rosier voorstellen om verschillende 

financieringsmethodes in overweging te nemen, en zal Borealis er tevens over nadenken om zijn eigen 

investering in Rosier te verhogen. 

 

Borealis zal het toekomstig dividendenbeleid van Rosier beoordelen in het licht van de verdere 

investeringsvereisten van Rosier, zoals hierboven beschreven. Aandeelhouders moeten niet van de 

voortzetting van enig vorig dividendenbeleid uitgaan. De voorbije jaren heeft Rosier een stabiel jaarlijks 

bruto dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Sinds 2007 bedraagt het jaarlijkse bruto dividend EUR 

8,0 per aandeel, behalve in 2009 toen het dividend werd teruggebracht tot EUR 6,0 per aandeel. In haar 

jaarverslag vermeldt Rosier dat "er geen vastgelegd beleid bestaat voor de toewijzing van het resultaat. Toch 

houdt het uitgekeerde dividend rekening met het resultaat, de financiële situatie en de vooruitzichten van de 
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onderneming.” Gedurende de periode 2007-2012 bedroeg het bruto dividend respectievelijk 31%, 16%, -

24%, 34%, 31% en 90% van het resultaat van elke periode. 

 
Verantwoording van de Biedprijs 

 

De Bieder stelt een Biedprijs van EUR 203,38 per Aandeel voor (coupon nr. 28 en volgende aangehecht). 

Artikel 53 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen bepaalt dat de Biedprijs minstens 

gelijk is aan het hoogste van volgende twee bedragen: 

 

(A) De hoogste prijs van de voorbije 12 maanden – de hoogste prijs die door de bieder of een persoon 

die in onderling overleg met de bieder handelt voor een aandeel van Rosier tijdens de laatste 12 

maanden vóór de aankondiging van het bod werd betaald. 

 

 De hoogste prijs die tijdens de laatste 12 maanden werd betaald bedraagt EUR 192,00 per Aandeel 

(coupon nr. 28 en volgende aangehecht), d.w.z. de prijs per Aandeel die Borealis op 28 juni 2013 

aan Total heeft betaald in het kader van de Pre-Transactie. Noch Borealis, noch enig persoon die in 

onderling overleg met Borealis handelt, heeft tijdens deze periode van 12 maanden enige andere 

transactie met aandelen van Rosier uitgevoerd.  

 

(B) Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de 30 laatste dagen – Het gewogen 

gemiddelde van de verhandelingsprijzen van het Aandeel over de 30 laatste kalenderdagen vóór de 

gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de verplichting om een openbaar bod uit te brengen. 

 

 Met betrekking tot de berekeningsperiode voor de prijs op basis van het gewogen gemiddelde van de 

verhandelingsprijzen heeft de Bieder van de FSMA een afwijking verkregen met betrekking tot het 

einde van dergelijke berekeningsperiode, met name is het einde van de berekeningsperiode 6 februari 

2013, dit is de datum op dewelke Borealis in overeenstemming met Artikel 8 van het Koninklijk 

Besluit op de Openbare Overnamebiedingen bekendmaakte dat het een bindend en onherroepelijk 

bod tot verwerving van een door Total gehouden belang van 56,86% in Rosier had gedaan. Deze 

afwijking werd toegestaan op basis van het feit dat de Total groep in het kader van de potentiële 

verkoop van haar belang in Rosier en GPN volgens Frans recht verplicht was om te voorzien in een 

procedure van raadpleging van de werknemers, vóór het aangaan van enige bindende overeenkomst 

met betrekking tot de verkoop van deze belangen. Dientengevolge diende Borealis op 6 februari 

2013 bij de Total groep een bindend en onherroepelijk bod in tot verwerving van een door Total 

gehouden belang in Rosier en GPN, op basis waarvan de Total groep de hierboven vermelde 

procedure tot raadpleging van de werknemers heeft georganiseerd. Rekening houdend met het 

speculatierisico betreffende de aandelen van Rosier tijdens deze procedure tot raadpleging van de 

werknemers, was de FSMA ermee akkoord dat 6 februari 2013 de laatste dag van de 

berekeningsperiode zou zijn. 

 

 De prijs op basis van het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van een Rosier-aandeel 

op NYSE Euronext Brussel voor de periode van 30 kalenderdagen tot en met de dag van de 

aankondiging van de overwogen transactie bedraagt EUR 211,38 per Aandeel (coupon nr. 27 en 

volgende aangehecht). Aangezien coupon nr. 27 op 25 juni 2013 werd onthecht in verband met de 

betaling van een dividend van EUR 8,00 per aandeel, die plaatsvond vanaf 28 juni 2013, werd de 

Biedprijs aangepast en bedroeg deze EUR 203,38 per Aandeel (coupon nr. 28 en volgende 

aangehecht). Aangezien deze prijs hoger is dan de prijs vermeld in paragraaf (A) hierboven, heeft 

Borealis het Bod voor die prijs uitgebracht. 

 

Dit betekent dat de Biedprijs hoger is dan de prijs die Borealis aan Total heeft betaald voor de verwerving 

van het belang van 56,86% in Rosier (EUR 192). Aangezien de aan Total betaalde prijs het resultaat is van 

onderhandelingen tussen de grootste aandeelhouder van Rosier en Borealis, is Borealis van oordeel dat de 

Biedprijs een aantrekkelijke prijs is, die de aandeelhouders van Rosier in de gelegenheid stelt om uit hun 

aandeelhouderschap te stappen voor een prijs die zelfs beter is dan de aan Total betaalde prijs in ruil voor het 

meerderheidsbelang in Rosier. 
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Hoewel de Doelvennootschap genoteerd is op NYSE Euronext Brussel, moet er worden opgemerkt dat de 

liquiditeit van de Aandelen tijdens het jaar voorafgaand aan de aankondiging van de Pre-Transactie relatief 

zwak was, met een gemiddelde van 84,9 verhandelde aandelen op dagelijkse basis. Daarom meent de Bieder 

dat het Bod de aandeelhouders van de Doelvennootschap een unieke liquiditeitsopportuniteit om hun 

Aandelen via het Overnamebod onmiddellijk te gelde te maken, zonder enige beperking in verband met de 

liquiditeit van de Aandelen. 

Waarderingskader voor de aandelen van Rosier 

De Bieder en de financiële adviseur van de Bieder hebben de volgende waarderingsmethodes gebruikt, die 

kunnen worden gehanteerd als referentiekader voor de Biedprijs. Het is niet bedoeld als een rechtvaardiging 

voor de Biedprijs, aangezien de Biedprijs gebaseerd is op een met Total onderhandelde prijs in het kader van 

de Pre-Transactie en voortvloeit uit de toepassing van de relevante regelgeving betreffende de 

minimumbiedprijs in het kader van een verplicht overnamebod. 

(A) Historische koersevolutie van het aandeel: Gegeven de liquiditeit van het aandeel, wordt de 

aandelenkoers als een relevante waarderingsreferentie beschouwd om de prijs per aandeel te 

evalueren. In december 1986 werd de Doelvennootschap na haar beursgang (initial public offering, 

IPO) genoteerd op NYSE/Euronext Brussel, aan EUR 55,2 per aandeel (de introductieprijs bedroeg 

2.225 Belgische frank). Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van het aandeel over 

de 30 laatste dagen van EUR 211,38 zoals aangekondigd op 6 februari 2013 vertegenwoordigt een 

korting van 1,7% ten opzichte van de slotkoers op 6 februari 2013 en een premie van 0,9% ten 

opzichte van de gemiddelde slotkoersen van het aandeel in de week voorafgaand aan 6 februari 

2013, en vertegenwoordigt een premie/korting van respectievelijk, 1,0%, (3,6%) en (8,3%) ten 

opzichte van de gemiddelde slotkoers van de zes, drie en twaalf laatste maanden. Sinds de 

aankondiging van het Bod wordt de Biedprijs weerspiegeld in de evolutie van de aandelenkoers. 

Tussen 7 februari en 28 juni bedroeg het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van het 

aandeel EUR 204,1. Op 28 juni ontvingen de aandeelhouders een dividend van EUR 8 per aandeel. 

Op 5 juli 2013, d.i. de datum vóór de openbaarmaking van het Bod door de FSMA (8 juli 2013) in 

overeenstemming met Artikel 7 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, was 

de slotkoers van het Rosier-aandeel EUR 201,1 per aandeel. 

(B) Door een gebrek aan beursgenoteerde vennootschappen die gespecialiseerd zijn in NPK 

samengestelde meststoffen bestaat de geselecteerde peer group uit een brede waaier aan gevestigde 

meststoffenvennootschappen met een verkoop en/of activiteiten wereldwijd, zoals Acron Group, 

Agrium, CF industries, ICL Israel Chemicals, K+S, PotashCorp, The Mosaic Company en Yara 

International. 

Op 24 juli 2013 vertegenwoordigt de Biedprijs respectievelijk een premie van 39% en een korting 

van 4% op de intrinsieke prijs van het aandeel, gebaseerd op de mediaan van de EV/EBITDA 

multiples over 2013E en 2014E. Gebaseerd op de mediaan EV/EBIT multiples over 2013E en 

2014E, weerspiegelt de Biedprijs respectievelijk een premie van 180% en een korting van 26%. Op 

basis van de mediaan P/E multiples over 2013E en 2014E, vertegenwoordigt de Biedprijs 

respectievelijk een premie van 42% en een korting van 3%. 

Gelieve te noteren dat deze vennootschappen niet volledig vergelijkbaar zijn met de 

Doelvennootschap, gelet op het verschil in (i) grootte, voor wat betreft de marktkapitalisatie, 

inkomsten en ondernemingswaarde; (ii) groeiparcours, rentabiliteit en marges en (iii) marktdynamiek 

van het segment van de productie van NPK samengestelde meststoffen in vergelijking met verticaal 

geïntegreerde meststoffengroepen. 
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(C) Bij de analyse van de multiples van vorige overnametransacties dient rekening te worden gehouden 

met de algemene marktsituatie op het ogenblik van dergelijke transacties of met de omstandigheden 

die eigen zijn aan de vennootschap in kwestie. 

De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 8%, 269% en 126% op de intrinsieke waarde van het 

aandeel, gebaseerd op de mediaan van de EV/EBITDA, EV/EBIT en P/E multiples.  

(D) Het waarderingskader van de discounted cash flow-methode is gebaseerd op ramingen van het 

management van de Doelvennootschap voor de periode 2013-2023. De ramingen zijn gesteund op 

schattingen van het management in verband met inkomsten, EBITDA, EBIT, belastingvoet, 

werkkapitaal en investeringen betreffende de betrokken periode (samen naar verwezen als “het 

ondernemingsplan”). De Bieder is van oordeel dat het ondernemingsplan meerdere aannames bevat 

voor wat betreft de periode 2013-2023, die als optimistisch kunnen worden beschouwd, in het 

bijzonder voor wat betreft de verwachte aanhoudende toekomstige groei van de omzet en de evolutie 

van de winstmarge, in vergelijking met de cycliciteit van de activiteiten van de Doelvennootschap uit 

het verleden. Het ondernemingsplan van de Doelvennootschap werd evenwel niet gewijzigd, met 

uitzondering van wijzigingen zoals werd besproken met het management van de Doelvennootschap 

betreffende de geraamde investeringen en het werkkapitaal. 

Wat betreft de andere waarderingsparameters werd een actualisatievoet van 9,05% en een lange 

termijn groei van 1,25% tot 1,75% gehanteerd. Gebaseerd op deze assumpties resulteert de 

discounted cash flow-waardering in een prijsvork per aandeel van EUR 196,9 tot EUR 202,3, zonder 

rekening te houden met een korting voor illiquiditeit voor wat betreft de geringere grootte van de 

Doelvennootschap of de lagere liquiditeit van de Aandelen. De Biedprijs per Aandeel van EUR 

203,38 vertegenwoordigt een premie van 2% ten opzichte van het middelpunt van de resultaten van 

de DCF-waardering. De gedetailleerde sectie omtrent de DCF-waardering omvat ook een ruimere 

sensitiviteitsanalyse. 

Rekening houdend met de premie die wordt aangeboden bovenop de aan Total betaalde prijs voor de 

verwerving van een meerderheidsbelang en na de analyse van de verschillende waarderingsmethodes, is de 

Bieder van oordeel dat een Biedprijs van EUR 203,38 per Aandeel een aantrekkelijk bod is voor de 

Aandeelhouders. De Bieder is ook de mening toegedaan dat, gelet op de beperkte liquiditeit van de Aandelen 

tijdens het afgelopen jaar, het Bod de Aandeelhouders van de Doelvennootschap een unieke kans biedt om 

hun aandelen onmiddellijk te gelde te maken zonder enige beperking betreffende de liquiditeit van de 

Aandelen. 

 

Andere relevante informatie in het kader van het Overnamebod  

Op 26 oktober 2012 heeft Rosier een tussentijdse verklaring gepubliceerd betreffende het derde trimester van 

2012. Het persbericht van 26 oktober 2012 kan worden geraadpleegd op www.rosier.eu. 

Op 22 maart 2013 maakte Rosier haar resultaat bekend (per 31 december 2012). Het persbericht van 22 

maart 2013 kan worden geraadpleegd op www.rosier.eu. 

Op 16 mei 2013 publiceerde Rosier een management update betreffende het eerste kwartaal van 2013. Het 

persbericht van 16 mei 2013 kan worden geraadpleegd op www.rosier.eu. 

Op 1 augustus 2013 maakte Rosier haar resultaat voor het eerste semester van 2013 bekend. Het persbericht 

is beschikbaar op www.rosier.eu. 

Bovendien wordt verwezen naar Bijlage 2, die een overzicht bevat van de documenten die via verwijzing 

deel uitmaken van dit Prospectus. 

http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
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Loketbank  

In het kader van het Bod biedt ING België NV/SA haar diensten aan als loketbank.  

Aanvaarding van het Overnamebod kan kosteloos worden ingediend bij de Loketbank door het voorleggen 

van het behoorlijk ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier. Kosten die andere financiële 

tussenpersonen eventueel aanrekenen zijn ten laste van de aandeelhouders-verkopers. 

Het Prospectus    

Het Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 27 augustus 2013, in overeenstemming met Artikel 19, 

§3 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen en werd in België gepubliceerd in het Frans, hetgeen de 

officiële versie van het Prospectus is.  

Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos beschikbaar in de kantoren van de Loketbank 

ING of via de volgende telefoonnummers: (+32 (0)2 464 60 01 (Nederlands), +32 (0)2 464 60 02 (Frans) en 

+32 (0)2 464 60 04 (Engels)). Ook is er een elektronische versie van het Prospectus beschikbaar op internet 

op www.ing.be, www.rosier.eu en www.borealisgroup.com. 

Er is tevens een elektronische versie van het Prospectus in het Engels en het Nederlands beschikbaar op de 

bovenvermelde websites. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse en/of de Engelse vertaling 

enerzijds en de officiële Franse versie anderzijds, is de officiële Franse versie bindend. De Bieder heeft de 

overeenstemming van de verschillende versies gecontroleerd en is voor deze overeenstemming 

verantwoordelijk. 

Taks op beursverrichtingen 

De Bieder zal de door de Aandeelhouders verschuldigde taks op beursverrichtingen betalen.  

Memorie van Antwoord 

De raad van bestuur van de Doelvennootschap heeft in overeenstemming met de Wet op de Openbare 

Overnamebiedingen en het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen een memorie van 

antwoord opgesteld. Deze memorie van antwoord is op 22 augustus 2013 gedateerd en is aangehecht als 

Bijlage 4 aan dit Prospectus. 

Deze memorie van antwoord bevat als bijlage een kopie van de fairness opinion van KBC Securities 

betreffende de billijkheid (fairness) van de Biedprijs. In die context werd KBC Securities aangesteld door de 

raad van bestuur van Rosier om een fairness opinion af te geven, uitsluitend ten behoeve van de raad van 

bestuur van Rosier, waarbij KBC Securities niet optrad als onafhankelijk expert in de zin van de Artikelen 20 

tot 23 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. 

Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank 

Het Overnamebod wordt beheerst door het Belgisch recht en in het bijzonder de Wet op de Openbare 

Overnamebiedingen en het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen.  

Alle geschillen die uit of met betrekking tot dit Overnamebod ontstaan, behoren tot de exclusieve 

bevoegdheid van het Hof van Beroep van Brussel. 
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1. DEFINITIES 

Aandeel betekent één van de momenteel 110.000 uitstaande aandelen in Rosier, waarop het 

Overnamebod betrekking heeft (dit betekent alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal van 

Rosier, met uitsluiting van de aandelen die de Bieder reeds aanhoudt – voor nadere informatie zie 

afdeling 5.5(c)). 

Aandeelhouder betekent de houder van één of meerdere Aandelen. 

Aanvaardingsformulier betekent het formulier gehecht als Bijlage 1 aan het Prospectus, dat moet 

worden ingevuld door zij die hun Aandelen via het Bod wensen te verkopen. 

Aanvaardingsperiode betekent de Initiële Aanvaardingsperiode en de daaropvolgende 

aanvaardingsperiode(s) van enige heropening (en) van het Bod (met inbegrip van heropeningen in 

het kader van een uitkoopbod (‘squeeze-out’)). 

 

Biedprijs betekent de door de Bieder aangeboden prijs in contanten voor ieder Aandeel dat in het 

kader van het Overnamebod te koop wordt aangeboden, zoals vermeld in afdeling 7.1(d)(i) van het 

Prospectus. 

Borealis of Bieder betekent Borealis AG, een Aktiengesellschaft opgericht in Oostenrijk, met 

maatschappelijke zetel gevestigd te IZD Tower, Wagramerstraße 17-19, 1220 Wenen (Oostenrijk), 

ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel van Wenen onder het nummer FN269858a. 

CAGR betekent de samengestelde jaarlijkse groei. 

Corporate Governance Charter betekent het corporate governance charter, goedgekeurd door de 

raad van bestuur van Rosier. 

 

Datum van Openbaarmaking betekent 8 juli 2013, m.a.w. de datum waarop de FSMA in 

overeenstemming met Artikel 7 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 

openbaar maakt dat het van de Bieder melding heeft gekregen van zijn voornemen om het Bod uit te 

brengen. 
 
EV/EBIT geeft de verhouding weer tussen de waarde van een vennootschap en het operationeel 

resultaat. Een dergelijke ratio maakt een vergelijking tussen verschillende vennootschappen 

mogelijk. 

 

EV/EBITDA geeft de verhouding weer tussen de waarde van een vennootschap en de operationele 

kasstroom. Een dergelijke ratio maakt een vergelijking tussen verschillende vennootschappen 

mogelijk. 

 

EV/omzet geeft de verhouding weer tussen de waarde van een vennootschap en de omzet die een 

vennootschap kan verwezenlijken. Een dergelijke ratio maakt een vergelijking tussen verschillende 

vennootschappen mogelijk 

FSMA betekent de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.  

Initiële Aanvaardingsperiode betekent de initiële periode gedurende dewelke Aandeelhouders hun 

Aandelen in het kader van het Overnamebod te koop kunnen aanbieden, die van start gaat op 2 

september 2013 en eindigt op 4 oktober 2013 om 16:00 uur CET. 

Initiële Vereffeningsdatum betekent de datum waarop de Biedprijs wordt betaald door de Bieder 

aan de Aandeelhouders die hun Aandelen in het kader van het Bod tijdens de initiële 
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Aanvaardingsperiode te koop hebben aangeboden en waarop de eigendom van de betrokken 

Aandelen wordt overgedragen aan de Bieder. 

Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen betekent het Belgisch Koninklijk Besluit 

op de Openbare Overnamebiedingen van 27 april 2007. 

Loketbank betekent ING België NV/SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 

maatschappelijke zetel gevestigd te Marnixlaan 24, 1000 Brussel, ingeschreven onder het nummer 

0403.200.393 RPR (Brussel). 

Overnamebod of Bod betekent het verplicht openbaar overnamebod in contanten uitgebracht door 

de Bieder, met betrekking tot alle door het publiek aangehouden Aandelen in overeenstemming met 

hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, zoals nader 

omschreven in afdeling 7.1(b) van dit Prospectus. 

P/E (Koers/Winst) geeft de verhouding weer tussen de prijskoers van het aandeel van een 

vennootschap (of marktkapitalisatie) en de inkomstenwinst per aandeel (of netto resultaatinkomen) 

die een vennootschap kan verwezenlijken. Een dergelijke ratio maakt een vergelijking tussen 

verschillende vennootschappen mogelijk. 

Pre-Transactie betekent de verwerving van een belang van 56,86% in Rosier door Borealis 

overeenkomstig de SPA. 

Prospectus betekent dit Prospectus, waarin de voorwaarden van het Overnamebod worden 

beschreven, met inbegrip van de bijlagen ervan en wijzigingen die gedurende de 

Aanvaardingsperiode kunnen worden gepubliceerd. 

Rosier of Doelvennootschap betekent Rosier NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, 

met maatschappelijke zetel gevestigd te Route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier (Henegouwen), 

RPR (Doornik) 0401.256.237. 

SPA betekent de overeenkomst tot aankoop van aandelen van 17 juni 2013 tussen Borealis als koper 

en Total als verkoper betreffende de koop en verkoop van een belang van 56,86% in Rosier. 

Total betekent Elf Aquitaine, een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Frans recht met 

maatschappelijke zetel gevestigd te La Défense 6, 2 place Jean Millier, 92400 Courbevoie, Frankrijk, 

ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 552 120 784 (RCS Nanterre), die een 100% 

dochtervennootschap is van Total SA, een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Frans 

recht met maatschappelijke zetel gevestigd te La Défense 6, 2 place Jean Millier, 92400 Courbevoie, 

Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 542 051 180 (RCS Nanterre). 

Totale Biedprijs betekent het totale door de Bieder te betalen bedrag in ruil voor alle Aandelen die 

in het kader van het Overnamebod te koop worden aangeboden, zowel tijdens de Initiële 

Aanvaardingsperiode als tijdens eventuele daaropvolgende Aanvaardingsperiodes. 

Vereffeningsdatum betekent de Initiële Vereffeningsdatum en de daaropvolgende 

vereffeningsdatum(data) van (een) eventuele heropening(en) van het Bod (met inbegrip van 

heropeningen in het kader van een uitkoop (‘squeeze-out’)). 

Werkdag betekent elke dag waarop de Belgische banken open zijn voor het publiek, behalve 

zaterdagen, zoals bepaald in Artikel 3, §1, 27° van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen.   

Wet op de Openbare Overnamebiedingen betekent de Belgische Wet op de Openbare 

Overnamebiedingen van 1 april 2007. 
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Wet van 2 augustus 2002 betekent de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 

op de financiële sector en de financiële diensten, zoals gewijzigd. 

 

Wetboek van vennootschappen betekent het Belgische Wetboek van vennootschappen van 7 mei 

1999, zoals gewijzigd.  

2. BELANGRIJKE INFORMATIE 

2.1 Informatie vervat in dit Prospectus 

De Bieder heeft niemand gemachtigd om andere informatie dan de informatie vervat in dit 

Prospectus aan de Aandeelhouders te geven. De informatie vervat in het Prospectus is op datum van 

het Prospectus juist. In overeenstemming met Artikel 17 van de Wet op de Openbare 

Overnamebiedingen zal elk betekenisvol nieuw feit of elke wezenlijke fout of onjuistheid 

betreffende de informatie vervat in het Prospectus, die een invloed zou kunnen hebben op de 

beoordeling van het Overnamebod en die zich voordoet of wordt vastgesteld tussen de datum van het 

Prospectus en vóór het einde van de Aanvaardingsperiode voor het Overnamebod, worden 

opgenomen in een aanvulling op het Prospectus en in België worden gepubliceerd. 

De Aandeelhouders moeten het volledige Prospectus zorgvuldig lezen en moeten hun beslissing 

steunen op hun eigen analyse van de voorwaarden van het Overnamebod, met inbegrip van de eraan 

verbonden voor- en nadelen. Elke samenvatting of beschrijving in het Prospectus van wettelijke 

bepalingen, bedrijfshandelingen, herstructureringen of contractuele verhoudingen wordt louter ter 

informatie verstrekt en dient niet te worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies betreffende de 

interpretatie of de afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of 

de betekenis van de informatie opgenomen in het Prospectus, dienen de Aandeelhouders een erkende 

of professionele adviseur, gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop 

van financiële instrumenten, te raadplegen.  

Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele autoriteit van enige andere jurisdictie het 

Prospectus of het overwogen Overnamebod goedgekeurd. Het Overnamebod wordt enkel in België 

uitgebracht en er werden en er zullen geen stappen worden ondernomen om in rechtsgebieden buiten 

België goedkeuring te bekomen om het Prospectus te verdelen. 

2.2 Beperkingen 

Dit Prospectus is geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen, noch een uitnodiging om in te 

gaan op een aanbod om effecten te kopen of te verkopen (i) in rechtsgebieden waar een dergelijk 

aanbod of een dergelijke uitnodiging niet toegelaten is of (ii) aan personen aan wie het niet is 

toegestaan een dergelijk aanbod te doen of in te gaan op een dergelijke uitnodiging. Personen die in 

het bezit zijn van het Prospectus moeten zich informeren over het bestaan van dergelijke 

beperkingen en deze desgevallend naleven.  

Er werden en er zullen geen stappen worden ondernomen om in rechtsgebieden buiten België de 

toestemming te bekomen voor het uitbrengen van een openbaar bod. Het Prospectus, het 

Aanvaardingsformulier, enig publiciteits- of ander materiaal mogen niet aan het publiek worden 

verstrekt in rechtsgebieden buiten België, waar bepaalde registratie- of andere verplichtingen van 

toepassing zijn, of beperkingen gelden, met betrekking tot een aanbod om effecten te verkopen of te 

kopen. Meer bepaald mogen het Prospectus, het Aanvaardingsformulier of publiciteits- of ander 

materiaal niet aan het publiek worden verspreid in de Verenigde Staten, Nederland, Canada, 

Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. Niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk 

uitmaken op de effectenwetgeving van de Verenigde Staten of op de effectenregelgeving van andere 

jurisdicties zoals Canada, Australië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Japan. De Bieder wijst 
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uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor de eventuele niet-naleving van deze beperkingen door de 

betrokken personen af. 

2.3 Toekomstgerichte verklaringen 

Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met de volgende 

woorden: "geloven", "plannen", "verwachten", "anticiperen", "voornemen", "voortzetten", 

"nastreven", "kunnen", "zullen", "zouden" en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke 

toekomstgerichte verklaringen gaan gepaard met onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen 

leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van de Bieder 

en Rosier, hun dochtervennootschappen of verbonden entiteiten of de resultaten van de sector 

aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of 

verwezenlijkingen die uitgedrukt worden of vervat zijn in de genoemde toekomstgerichte 

verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op datum van het Prospectus. De 

Bieder wijst uitdrukkelijk iedere verplichting af om de toekomstgerichte verklaringen in dit 

Prospectus bij te werken wanneer de verwachtingen in dat verband of de feiten, voorwaarden of 

omstandigheden waarop dergelijke verklaringen berusten, veranderen, tenzij dergelijke aanpassing 

vereist is in overeenstemming met Artikel 17 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen.  

3. ALGEMENE INFORMATIE 

3.1 Goedkeuring door de FSMA 

De Franse versie van het Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 27 augustus 2013, in 

overeenstemming met Artikel 19 §3 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen. Deze 

goedkeuring houdt geen beoordeling van of oordeel over de opportuniteit en de kwaliteit van het 

Bod in, noch is het een oordeel over de positie van de Bieder of de Doelvennootschap. 

De Bieder heeft in overeenstemming met Artikel 5 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen een formele kennisgeving betreffende zijn voornemen tot overname ingediend 

bij de FSMA. De kennisgeving van het voornemen van de Bieder om het Overnamebod uit te 

brengen, hetgeen in overeenstemming met Artikel 7 van het Koninklijk besluit moet gebeuren, werd 

openbaar gemaakt op 8 juli 2013. 

Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele autoriteit van enige andere jurisdictie het 

Prospectus of het Overnamebod goedgekeurd. Het Overnamebod wordt enkel in België uitgebracht 

en er werden en er zullen geen stappen worden ondernomen om in rechtsgebieden buiten België, 

goedkeuring te bekomen om het Prospectus te verdelen. 

3.2 Verantwoordelijkheid voor het Prospectus 

De Bieder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, is verantwoordelijk (en aanvaardt deze 

verantwoordelijkheid) voor de inhoud van dit Prospectus, in overeenstemming met Artikel 21 van de 

Wet op de Openbare Overnamebiedingen, behalve voor (i) de memorie van antwoord, opgesteld in 

overeenstemming met de Artikelen 22 tot en met 30 van de Wet op de Openbare 

Overnamebiedingen, en aan dit Prospectus gehecht als Bijlage 3, en (ii) het standpunt van de 

ondernemingsraad, opgesteld in overeenstemming met Bijlage 1, punt 7, van het Koninklijk Besluit 

op de Openbare Overnamebiedingen, en gehecht als Bijlage 4 aan dit Prospectus. 

De Bieder bevestigt dat, naar zijn weten, de inhoud van het Prospectus juist is en niet misleidend en 

strookt met de werkelijkheid en geen belangrijke leemten bevat die de draagwijdte van het 

Prospectus zouden kunnen wijzigen.  
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De in dit Prospectus vervatte informatie met betrekking tot Rosier en de met Rosier verbonden 

vennootschappen is gesteund op informatie die toegankelijk is voor het publiek, met uitzondering 

van het waarderingskader voor de Aandelen in afdeling 7.2 dat gedeeltelijk gebaseerd is op 

toekomstgerichte verklaringen vervat in een langetermijn ondernemingsplan voor de periode 2013-

2023 opgesteld in maart 2013 door het management van Rosier (maar dit werd niet besproken en 

bijgevolg niet goedgekeurd door de raaad van bestuur van Rosier). Dit langetermijn 

ondernemingsplan is niet publiek beschikbaar. De Bieder merkt op dat dit langetermijn 

ondernemingsplan haar niet ter kennis werd gebracht voorafgaand aan de voltooing van de acquisitie 

van een belang van 56,86% in Rosier door de Bieder, en daardoor niet werd gebruikt door de Bieder 

bij het akkoord gaan met de aan Total betaalde prijs voor het belang van 56,86% in Rosier. 

3.3 Praktische informatie 

Het Prospectus werd in België gepubliceerd in het Frans, hetgeen de officiële versie van het 

Prospectus is.  

Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos beschikbaar in de kantoren van de 

Loketbank of via de volgende telefoonnummers: (+32 (0)2 464 60 01 (Nederlands), +32 (0)2 464 60 

02 (Frans) en +32 (0)2 464 60 04 (Engels)). Tevens is er een elektronische versie van het Prospectus 

beschikbaar op internet op www.ing.be, www.rosier.eu en www.borealisgroup.com. 

Voor alle duidelijkheid: de precieze links naar de ING-website, waar het Prospectus beschikbaar is, 

zijn de volgende: 

 Nederlands: https://www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-

bonds/Pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LEFTNAVIGATION_Aandelen  

 Frans: https://www.ing.be/fr/retail/investments/shares-and-

bonds/pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_FR&WT.xac=category  

 Engels: https://www.ing.be/en/retail/investments/shares-and-

bonds/pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_EN  

Er is een elektronische versie van dit Prospectus in het Engels en het Nederlands beschikbaar op de 

bovenvermelde websites. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse en/of de Engelse vertaling 

enerzijds en de officiële Franse versie anderzijds, is de officiële Franse versie bindend. De Bieder 

heeft de overeenstemming van de verschillende versies gecontroleerd en is voor deze 

overeenstemming verantwoordelijk. 

3.4 Financiële en juridische adviseurs van de Bieder 

ING heeft de Bieder geadviseerd betreffende bepaalde financiële aspecten in verband met het 

Overnamebod. Deze diensten werden uitsluitend aan de Bieder verstrekt en geen enkele andere Partij 

kan zich hierop beroepen. ING is niet aansprakelijk voor de informatie vervat in het Prospectus, en 

niets in het Prospectus mag worden beschouwd als een door ING verstrekt advies, belofte of 

waarborg. 

Allen & Overy LLP heft de Bieder betreffende bepaalde juridische aspecten in verband met het 

Overnamebod geadviseerd. Deze diensten werden uitsluitend aan de Bieder verstrekt en geen enkele 

andere Partij kan zich hierop beroepen. Allen & Overy LLP is niet aansprakelijk voor de informatie 

vervat in het Prospectus, en niets in het Prospectus mag worden beschouwd als een door Allen & 

Overy LLP verstrekt advies, belofte of waarborg. 

https://www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LEFTNAVIGATION_Aandelen
https://www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LEFTNAVIGATION_Aandelen
https://www.ing.be/fr/retail/investments/shares-and-bonds/pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_FR&WT.xac=category
https://www.ing.be/fr/retail/investments/shares-and-bonds/pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_FR&WT.xac=category
https://www.ing.be/en/retail/investments/shares-and-bonds/pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_EN
https://www.ing.be/en/retail/investments/shares-and-bonds/pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_EN
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3.5 Memorie van antwoord 

Een kopie van de memorie van antwoord, goedgekeurd door de raad van bestuur van Rosier op 22 

augustus 2013 en goedgekeurd door de FSMA op 27 augustus 2013 in overeenstemming met Artikel 

22 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen, is gehecht als Bijlage 3. 

Deze memorie van antwoord bevat als bijlage een kopie van de fairness opinion van KBC Securities 

betreffende de billijkheid (fairness) van de Biedprijs. In die context werd KBC Securities aangesteld 

door de raad van bestuur van Rosier om een fairness opinion af te leveren, uitsluitend ten behoeve 

van de raad van bestuur van Rosier, waarbij KBC Securities niet optrad als onafhankelijk expert in 

de zin van de Artikelen 20 tot 23 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. 

3.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Overnamebod wordt beheerst door het Belgisch recht en in het bijzonder de Wet op de Openbare 

Overnamebiedingen en het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen.  

Alle geschillen die uit of met betrekking tot dit Overnamebod ontstaan, behoren tot de exclusieve 

bevoegdheid van het Hof van Beroep van Brussel. 

4. DE BIEDER 

4.1 Identificatie van de Bieder 

 

Vennootschapsnaam:  ................................  Borealis AG 

Maatschappelijke zetel:  ............................  IZD Tower, Wagramerstraße 17-19, 1220 Wenen 

(Oostenrijk) 

Datum van Oprichting en duur:  ................  5 november 2005 – onbepaalde duur 

Register van Rechtspersonen:  ...................  ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel van 

Wenen onder het nummer FN269858a 

Vennootschapsvorm:  ................................  Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht 

Boekjaar:  ..................................................  1 januari – 31 december 

Datum van de Gewone Algemene 

Vergadering:  .............................................  

Met betrekking tot eender welk boekjaar, binnen de 

eerste vijf maanden van het volgende boekjaar 

Commissaris:  ............................................  Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft 

m.b.H, met maatschappelijke zetel te IZD Tower, 

Wagramer Strasse 19, 1220 Wenen, Oostenrijk 

4.2 Maatschappelijk doel 

In overeenstemming met §3 van de statuten van Borealis omvat het maatschappelijk doel van 

Borealis de ontwikkeling, vervaardiging, distributie, marketing en de verkoop van chemische 

producten en kunststoffen, rechtstreeks en onrechtstreeks, en het toekennen en verwerven van 

hiermee verbonden licenties, het aanhouden van aandelen in vennootschappen, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, vooral in vennootschappen die actief zijn in de chemische sector en op het vlak van 

kunststoffen, evenals het beheren van dergelijke vennootschappen en het verstrekken van diensten 

aan dergelijke vennootschappen. 
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Borealis mag alle commerciële activiteiten uitoefenen die als noodzakelijk of nuttig worden 

beschouwd voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doelstellingen, met name het openen, in 

het binnenland en in het buitenland, van bijkantoren en dochtervennootschappen, de aankoop en 

verkoop van onroerend goed, het sluiten van leasingovereenkomsten, en het verwerven van 

participaties in andere vennootschappen die actief zijn in sectoren die verband houden met de 

activiteiten van Borealis.  

In overeenstemming met §3 van de statuten van Borealis mag Borealis niet als bank fungeren en 

geen financiële diensten verlenen. 

4.3 Activiteiten en vermogen van de Bieder 

Borealis is één van de belangrijke verleners van innovatieve oplossingen op het gebied van 

polyolefine, basischemicaliën en meststoffen. Het hoofdkantoor van Borealis bevindt zich in Wenen, 

Oostenrijk. Borealis was in 2012 in meer dan 120 landen actief, met ongeveer 5.300 werknemers 

wereldwijd en een omzet van EUR 7,5 miljard. Borealis is voor 64% eigendom van de International 

Petroleum Investment Company (IPIC) van Abu Dhabi, en voor 36% van OMV Aktiengesellschaft, 

een belangrijke Europese energiegroep.  

Borealis levert wereldwijd producten en diensten aan klanten, in samenwerking met Borouge, een 

joint venture met de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Dankzij de unieke Borstar®- en 

Borlink
TM

 -technologieën en 50 jaar ervaring in polyolefinen, ondersteunen Borealis en Borouge 

sleutelindustrieën zoals infrastructuur en de automobiel- en verpakkingsindustrie. De 

fabrieksuitbreiding van Borouge in Abu Dhabi zal midden 2014 volledig operationeel zijn, met een 

totale jaarlijkse capaciteit van 4,5 miljoen ton. Hierna zullen Borealis en Borouge samen een 

polyolefine-capaciteit hebben van ongeveer 8 miljoen ton.  

Borealis biedt een breed gamma aan basischemicaliën aan, zoals melamine, fenol, aceton, ethyleen 

en propeen en bedient hiermee een brede waaier aan industrieën. Samen met Borouge zullen beide 

vennootschappen in 2014 ongeveer 6 miljoen ton basischemicaliën produceren. 

Met een grote portefeuille aan meststoffen creëert Borealis ook een werkelijke meerwaarde voor de 

landbouwindustrie. Borealis verdeelt jaarlijks ongeveer 2,1 miljoen ton meststoffen (in 2012). 

Borealis heeft een duidelijke groeistrategie in de meststoffenbranche. De doelstelling is van de 

grootste producent in de meststoffenindustrie in Centraal- en Oost-Europa te blijven, en van de 

tweede grootste in gans Europa te worden met een nagestreefd verkoopsvolume van 10 miljoen ton 

tegen 2020 (in 2012 bedroeg het verkoopsvolume ongeveer 2,1 miljoen ton), door zowel interne als 

externe groei (door associaties en acquisities). De productiesites worden thans geëxploiteerd door de 

100%-dochtervennootschappen Borealis Linz (Oostenrijk) en Borealis Pec-Rhin (Frankrijk), terwijl 

LAT (Linzer Agro Trade) (eveneens een 100%-dochtervennootschap) de verkoop, de interne 

logistieke verrichtingen, de distributie en de opslag beheert. LAT heeft ongeveer 200 werknemers in 

tien verschillende landen en exploiteert opslagplaatsen in acht landen. Borealis spreekt alle 

deelnemers van de waardeketen aan: landbouwers, kleinhandelaars en groothandelaars. Borealis 

maakt selectief gebruik van tussenpersonen en handelaars. De producten van Borealis worden 

ontworpen met het oog op het tegemoetkomen aan de globale uitdagingen op het gebied van klimaat 

en voeding. Sinds de integratie in Borealis in 2008 hebben de meststoffenactiviteiten van Borealis 

uitstekende resultaten opgeleverd.  

Borealis heeft onlangs de 100%-participatie van Total groep in GPN (Frankrijk) verworven, en een 

meerderheidsparticipatie (56,86%) in Rosier. Deze acquisities stemmen overeen met de 

uitbreidingsstrategie van Borealis voor wat betreft haar meststoffenactiviteiten. GPN is de grootste 

producent van stikstofmeststoffen en reductiemiddelen van stikstofoxide in Frankrijk. GPN is 

daarmee verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de Franse markt, goed voor een omzet van EUR 
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500 miljoen. GPN heeft 760 werknemers in Frankrijk. De productiesites bevinden zich in Grandpuits 

in de streek rond Parijs en Grand-Quevilly in Normandië. Meer informatie over GPN is beschikbaar 

op www.gpn.com. 

4.4 Aandeelhouders- en kapitaalstructuur van de Bieder 

Per 31 december 2012 bedroeg het maatschappelijk kapitaal (Grundkapital) van Borealis EUR 

300.000, verdeeld over 300.000 aandelen op naam zonder nominale waarde (nennbetragslose 

Namensaktien). Het maatschappelijk kapitaal van Borealis is volledig volgestort.  

Per 31 december 2012 zijn de aandeelhouders van Borealis International Petroleum Investment 

Company (IPIC) van Abu Dhabi met een rechtstreekse (3%) en een onrechtstreekse (61% via IPIC 

Beta Holdings GmbH) participatie van in totaal 64%, en OMV Aktiengesellschaft met een 

rechtstreekse (3%) en een onrechtstreekse (33% via OMV Refining & Marketing GmbH) participatie 

van in totaal 36%. De grafiek hieronder geeft een grafisch overzicht van de eigendomsstructuur van 

Borealis.  

 
Grafiek 1: Eigendomsstructuur van Borealis 
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4.5 Ondernemingsstructuur van de Bieder 

Op datum van dit Prospectus bestaat de raad van bestuur van Borealis uit de volgende vijf personen: 
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Naam Einde mandaat Functie 

Mark Garrett 30 juni 2015 Chief executive officer 

Daniel James Shook 31 december 2015 Chief financial officer 

Herbert Willerth 30 juni 2014 Deputy chief executive; executive vice 

president, operations 

Alfred Stern 31 december 2015 Executive vice president, polyolefins 

Markku Korvenranta 31 oktober 2015 Executive vice president, base chemicals 

Op datum van dit Prospectus bestaat de raad van toezicht van Borealis uit de volgende vijf personen: 

Naam Einde mandaat 
(1)

 

Khadem Al Qubaisi 2017 

David Charles Davies 2017 

Mohamed Al Mehairi 2017 

Mohamed Abdulla Al-Azdi 2017 

Manfred Leitner 2017 

(1) Het mandaat van de betrokken bestuurder eindigt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering die wordt gehouden in 

het jaar dat vermeldt wordt naast de naam van de bestuurder.  

4.6 Aandeelhouderschap in de Doelvennootschap 

(a) Rechtstreeks aandeelhouderschap van de Bieder 

Op datum van dit Prospectus bezit Borealis 145.000 (oftewel 56,86%) van de aandelen in Rosier. 

Deze aandelen werden verworven nadat Borealis op 6 februari 2013 had aangekondigd dat het een 

bindend en onherroepelijk bod tot verwerving van een door Total gehouden belang van 56,86% 

(145.000 aandelen) in Rosier had gedaan voor een prijs per aandeel van EUR 200 (coupon nr. 28 en 

volgende aangehecht). Op 17 juni 2013 werd de SPA ondertekend tussen Elf Aquitaine, een 

naamloze vennootschap (société anonyme) naar Frans recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 

La Défense 6, 2 place Jean Millier, 92400 Courbevoie, ingeschreven in het handelsregister onder het 

nummer 552 120 784 (Nanterre) (Total) (een 100% dochtervennootschap van Total SA) enerzijds en 

Borealis anderzijds. Na de voltooiing van de in de SPA vervatte transacties verwierf Borealis op 28 

juni 2013 145.000 aandelen in Rosier voor een prijs per aandeel van EUR 192, rekening houdend 

met het bruto dividend van EUR 8 per aandeel, zoals beslist door de Gewone Algemene Vergadering 

op 20 juni 2013, betaald aan Total op 28 juni 2013, vlak vóór de voltooiing van de in de SPA 

uiteengezette transacties. Het bruto dividend van EUR 8 per aandeel werd afgetrokken van de 

oorspronkelijk met Total overeengekomen prijs per aandeel van EUR 200,00, in overeenstemming 

met de bepalingen van de SPA. 

(b) Aandeelhouderschap via dochtervennootschappen van de Bieder 

Op datum van dit Prospectus is Rosier reeds een dochtervennootschap van de Bieder, gelet op de 

controle die Borealis over Rosier uitoefent. Rosier heeft momenteel geen ingekochte eigen aandelen. 
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(c) Recente verwervingen 

In de loop van de twaalf maanden die voorafgaan aan de datum van dit Prospectus heeft de Bieder 

op 28 juni 2013 145.000 aandelen (oftewel 56,86%) van de door Rosier uitgegeven aandelen 

verworven, voor een prijs van EUR 192 per aandeel, als gevolg van de voltooiing van de transacties 

vervat in de SPA met Total, zoals hierboven onder (a) beschreven.  

4.7 Financiële Informatie 

De jaarrekening van de Bieder per 31 december 2012 werd in overeenstemming met Oostenrijks 

recht opgesteld, net zoals de geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2012. 

Deze jaarrekeningen werden op 18 februari 2013 goedgekeurd door de raad van bestuur van de 

Bieder en werden ingediend bij en goedgekeurd door de algemene vergadering van de Bieder, die 

plaatsvond op 19 februari 2013.  

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012 zijn beschikbaar op de 

website van de Bieder (http://www.borealisgroup.com) en de geconsolideerde jaarrekening is aan het 

Prospectus gehecht in Bijlage 3. 

De commissaris van de Bieder is Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. De 

jaarrekening van de Bieder werd gecontroleerd en zonder voorbehoud goedgekeurd door de 

commissaris.  

5. DE DOELVENNOOTSCHAP  

5.1 Identificatie van de Doelvennootschap 

 

Vennootschapsnaam: .................................  Rosier 

Maatschappelijke zetel: .............................  Route de Grandmetz 11a, 7911 Frasnes-lez Anvaing 

(Moustier) 

Datum van Oprichting: ..............................  10 juni 1926 

Register van Rechtspersonen: ....................  RPR (Doornik) 0401.256.237 

Vennootschapsvorm: .................................  Naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

Beursnotering: ...........................................  NYSE Euronext Brussel 

Boekjaar: ...................................................  1 januari – 31 december 

Datum van de Gewone Algemene 

Vergadering: ..............................................  

Jaarlijks op de derde donderdag van juni (om 10u30) 

Commissaris: .............................................  KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd 

door de heer Olivier Declercq, commissaris, met 

maatschappelijke zetel gevestigd te Bourgetlaan 40, 

1130 Haren 

5.2 Maatschappelijk doel van de Doelvennootschap 

In overeenstemming met Artikel 3 van de statuten van Rosier is het maatschappelijk doel van Rosier 

het uitoefenen van de volgende activiteiten: 

http://www.borealisgroup.com/
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Het vervaardigen van chemische producten, waaronder het vervaardigen van zwavelzuur, 

superfosfaat en chemische meststoffen. Rosier mag alle commerciële of industriële activiteiten 

uitoefenen die met het maatschappelijk doel van de vennootschap verband houden, zoals de aankoop 

en verkoop van grondstoffen en vervaardigde producten, en de vervaardiging en verkoop van alle 

bijkomstige producten, en alle werken en ondernemingen die verband houden met de activiteiten van 

Rosier.  

De vennootschap mag fabrieken, grond en andere goederen verwerven, die noodzakelijk of nuttig 

zijn voor de opbouw en de uitbating van haar activiteiten en handel. 

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, via inbreng, overdracht, fusie, 

deelneming of op een andere manier, participaties nemen in ondernemingen, verenigingen, of 

vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel, of met een doel dat rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk doel van de Doelvennootschap of dit doel zou 

kunnen bevorderen. 

Bijkomend mag de vennootschap tevens leningen verstrekken aan vennootschappen waar het een 

rechtstreeks of onrechtstreeks belang in heeft, middels leningen, kredietlijnen, waarborgen, het 

verstrekken van zekerheden of op een andere manier.  

In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, 

industriële, financiële handelingen, transacties of operaties uitvoeren, van roerende of van 

onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het 

maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking van dit doel zouden kunnen vergemakkelijken of 

ontwikkelen.  

5.3 Activiteiten en Voorgeschiedenis van de Doelvennootschap (van de website van Rosier, 

www.rosier.eu) 

In 1880 richt Alfred Rosier in Moustier een werkplaats op voor de vervaardiging van superfosfaat op 

basis van kalk.  

In 1926 wordt Superphosphate Rosier SA opgericht. Onder de naam Superphosphate Rosier SA 

spitst de vennootschap zich toe op de productie en marketing van zwavelzuur-, superfosfaat- en 

meststoffenverbindingen in poedervorm.  

In 1963 wordt de naam van de vennootschap gewijzigd van Superphosphate Rosier SA in Engrais 

Rosier SA. In 1974 verwerft CdF Chimie (Carbonnages de France) een meerderheidsparticipatie in 

Engrais Rosier SA. Uiteindelijk is het de chemische afdeling van TOTAL SA, die na een aantal 

opeenvolgende fusies het meerderheidsbelang bezit. 

In 1986 is Engrais Rosier SA genoteerd op de contante markt, dubbele fixing, van de Brusselse beurs 

(thans NYSE-Euronext).  

In 1992 wordt Rosalco, een dochtervennootschap van Engrais Rosier SA, die handel drijft in 

landbouwproducten, ingebracht in SCAM (Société Coopérative Agricole de la Meuse), in ruil voor 

32% van het maatschappelijk kapitaal van deze coöperatieve vennootschap. Het belang in SCAM 

wordt in 2004 verkocht.  

In 1995 begint Engrais Rosier SA aan een internationale expansie door de verwerving van een 

belang in Cedena, een vennootschap gevestigd te Beaumetz-Lez-Loges (Frankrijk). Cedena is 

gespecialiseerd in de distributie van meststoffen voor bladvoeding op de Franse markt. Na de 

verwerving stapt Engrais Rosier SA in de industrie van de verwerking van industriële chemische 

producten en richt een fabriek voor de vervaardiging en verpakking van boriumtrifluoride op (BF3). 

http://www.rosier.eu/
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In 1998 verwerft Engrais Rosier SA voor ongeveer EUR 97.000 een belang van 30% in Northern 

Shipping Bulk Blending. Northern Shipping Bulk Blending is gevestigd in de haven van Antwerpen 

en beschikt over de allernieuwste apparatuur voor het mixen van korrelmeststoffen. Op 28 december 

2012 wordt Northern Shipping Bulk Blending vereffend. 

In 2000 bouwt Engrais Rosier SA een nieuwe productie- en verpakkingsfabriek voor wateroplosbare 

NPK-meststoffen in poedervorm. Eén jaar later wordt de naam van Engrais Rosier SA gewijzigd in 

Rosier SA. In hetzelfde jaar verkrijgt Rosier de ISO 9001: 2000 certificatie voor al haar 

bedrijfstakken. In 2003 verkrijgt Rosier ook de OHSAS 1800:1999 certificatie. Dit laatste vloeide 

voort uit de tenuitvoerlegging van het Quality Management System (QMS) van Rosier. 

In 2006 verwerft Rosier 100% van de aandelen van Zuid-Chemie BV in Nederland. Zuid-Chemie 

BV beschikt over een uitstekende locatie langs het zeekanaal Gent-Terneuzen. Bovendien heeft het 

een eigen laadkaai, hetgeen nieuwe en interessante logistieke mogelijkheden verschaft. Zuid-Chemie 

BV beschikt over een eigen granulatiefabriek, bestaande uit 2 verschillende productie-eenheden.  

In 2009 besluit Rosier om haar dochtervennootschappen een andere naam te geven: Zuid-Chemie 

BV wordt "Rosier Nederland" en Cedena wordt "Rosier France". 

In 2012 verwerft Rosier 100% van Union pour le Négoce en Produits Chimiques SA. De financiële 

gegevens die de activiteiten in 2012 weerspiegelen kunnen als onwezenlijk worden beschouwd.  

Thans is Rosier gespecialiseerd in de vervaardiging en de marketing van minerale kunstmeststoffen. 

De groep is aanwezig in meer dan 100 landen over de hele wereld. De productenportefeuille van de 

groep omvat een groot aantal producten die meststofoplossingen aanbieden voor een ruime waaier 

aan fabrieken en landbouwgewassen met het oog op het verhogen van hun rendement. In 2012 

bedroeg de omzet van Rosier EUR 278 miljoen en was het nettoresultaat EUR 2,3 miljoen.  

Rosier biedt drie belangrijke productengamma’s aan:  

 De kernactiviteit van Rosier is de productie van Rosafert® korrelmeststoffen. Het aanbod 

omvat verschillende soorten korrelmeststoffen, bestaande uit superfosfaat-, PK- en NPK-

formules. De formules bevatten direct beschikbaar stikstof en ammoniak en worden precies 

afgestemd op de noden van de klant.  

 De Rosaliq® speciale vloeibare meststoffen omvatten een breed spectrum aan 

voedingsnoden en toepassingsvoorwaarden. Binnen het Rosaliq®-gamma kan men vier sub-

productgroepen onderscheiden: serreproducten, voedingscomplementen, bio-stimulatoren en 

stimulatoren betreffende natuurlijke defensie. 

 De Rosasol® speciale NPK-wateroplosbare meststoffen worden voornamelijk aangewend 

bij bevloeiing ter bemesting: druppelsgewijze bevloeiing, micro-sproeiers, capillaire 

leidingen, sproeiers, centrale spil en andere toepassingen. Producten uit het Rosasol®-

gamma worden in een gecontroleerde atmosfeer verpakt en bij de vervaardiging ervan 

worden grondstoffen aangewend die geen zware metalen noch onoplosbaar residu bevatten. 

Rosier vervaardigt/verdeelt zijn producten op/in drie locaties: 

 Rosier Belgium (Moustier): De hoofdzetel is gevestigd te Moustier, alwaar de Groep een 

fabriek voor de vervaardiging van NPK en speciale meststoffen heeft. De industriële 

voorzieningen bestaan uit een granulator, een eenheid voor de vervaardiging van 

superfosfaat, twee verpakkingseenheden, een eenheid voor de vervaardiging van 

wateroplosbare NPK, twee vloeibare bemesters, twee botteleenheden, verschillende opslag- 

en mengvoorzieningen en een opslagplaats voor ammoniak.   
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 Rosier Nederland (Sas Van Gent): Rosier heeft een fabriek voor de productie van NPK in 

Sas Van Gent in Nederland. De industriële voorzieningen bestaan uit twee granulators, een 

eenheid voor de vervaardiging van superfosfaat en TSP, twee verpakkingseenheden en een 

opslagplaats voor fosforzuur.  

 Rosier France (Arras): Rosier verdeelt vanuit Arras speciale meststoffen in Frankrijk.  

Op 31 december 2012 had Rosier 242 werknemers, waarvan er 123 zijn tewerkgesteld op de site in 

Moustier, 112 op de site in Sas Van Gent en 7 op de site in Arras. 

5.4 Aandeelhoudersstructuur van de Doelvennootschap 

Op datum van dit Prospectus ziet de huidige aandeelhoudersstructuur van de Doelvennootschap, 

gebaseerd op de meest recente openbaarmakingen van belangrijke deelnemingen in Rosier van 20 

augustus 2013 in overeenstemming met de wet van 2 mei 2007, er als volgt uit:  

 

Aandeelhouder Aantal Aandelen % van het totaal 

Borealis  145.000 56,86% 

Michel Limelette 7.018 2,75% 

Publiek 102.982 40,39% 

Totaal 255.000 100% 

5.5 Maatschappelijk kapitaal van de Doelvennootschap 

(a) Maatschappelijk kapitaal 

Op datum van dit Prospectus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Rosier EUR 2.550.000 

verdeeld over 255.000 aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort.  

(b) Toegestaan kapitaal 

De statuten van Rosier voorzien niet in de mogelijkheid tot kapitaalsverhoging door de raad van 

bestuur. 

(c) Ingekochte eigen aandelen 

Op datum van dit Prospectus heeft Rosier geen ingekochte eigen aandelen.  

(d) Andere stemgerechtigde effecten of effecten die toegang geven tot stemrecht 

Op datum van dit Prospectus heeft de Doelvennootschap geen stemgerechtigde effecten of effecten 

die toegang geven tot stemrecht uitgegeven, buiten de aandelen vermeld in afdeling 5.5(a) van het 

Prospectus. 

(e) Fluctuatie van de koers van het aandeel van de Doelvennootschap op NYSE Euronext 

Brussel 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de prijs van het Rosier aandeel op NYSE Euronext 

Brussel gedurende de periode van 2 januari 2012 tot en met 6 februari 2013. 
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Grafiek 2: Evolutie van de prijs van het aandeel sinds 2 januari 2012  

 
Bron: Thomson Reuters Datastream, 6 februari 2013  

5.6 Ondernemingsstructuur 

De bestuursorganen van de Doelvennootschap zijn de raad van bestuur enerzijds en de Gedelegeerd 

Bestuurder (CEO van de Doelvennootschap) anderzijds. 

(a) Raad van bestuur 

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd. De raad van 

bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) leden.  

Hun mandaat bedraagt ten hoogste vier (4) jaar, doch zij kunnen worden herkozen.  

De raad van bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 

 

Naam Einde mandaat Functie 

De heer Willy Raymaekers 15 juni 2017 
(1)

 Niet-uitvoerend bestuurder 

/ Voorzitter van de raad 

van bestuur 

 De heer Simon Jones 19 juni 2014 
(1)

 Niet-uitvoerend bestuurder 

De heer Benoît Taymans 19 juni 2014 
(1)

 Niet-uitvoerend bestuurder  

De heer Thierry Kuter 15 juni 2017 Niet-uitvoerend bestuurder  

De heer Daniel Richir 15 juni 2017 Uitvoerend Bestuurder / 

Gedelegeerd Bestuurder 

De heer Robert-J.F. Semoulin 19 juni 2014 Onafhankelijk bestuurder 

De heer Nicolas David 15 juni 2017 Onafhankelijk bestuurder 

De heer Laurent Verhelst 19 juni 2014 Onafhankelijk bestuurder 

(1) Gecoöpteerd door de raad van bestuur op 28 juni 2013 in overeenstemming met Artikel 519 van het Wetboek van 
vennootschappen als vertegenwoordigers van Borealis op het niveau van de raad van bestuur van de Doelvennootschap. Het 

mandaat van de bestuurder zal in overeenstemming met Artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen moeten worden 

bevestigd op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders van Rosier. 
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Hieronder is een overzicht opgenomen van het curriculum vitae van elk van de bestuurders van 

Rosier die op 28 juni 2013 door de raad van bestuur werden gecoöpteerd als vertegenwoordigers van 

Borealis op het niveau van de raad van bestuur van de Doelvennootschap in overeenstemming met 

Artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen.  

(i) Willy Raymaekers 

Willy Raymaekers is Burgerlijk Ingenieur Electromechanica (Katholieke 

Universiteit Leuven, 1980) en heeft een diploma Bedrijfseconomie (Universiteit 

Antwerpen, 1984). Hij begon zijn carrière bij Exxon Chemicals, waar hij 

verschillende functies heeft bekleed. Sinds 1990 werkt hij voor de Borealis groep, 

waar hij sinds april 2011 Vice President Projects & Technical Support is. Hij is 

tevens voorzitter van de raad van bestuur van de Belgische entiteiten van de Borealis 

groep.  

(ii) Simon Jones 

Simon Jones is Ingenieur Chemie (ETH Zürich, Zwitserland, 1981) en is doctor in 

Chemical and System Engineering (ETH Zürich, PhD, 1987). Tussen 1987 en 2002 

bekleedde hij verschillende functies binnen de BASF groep, en vóór hij bij de 

Borealis groep als Vice President Business Development, Strategy and Development 

(deze functie bekleedt hij tot op heden) begon, was hij tussen 2004 en 2008 Director 

bij KPMG.  

(iii) Benoît Taymans 

Benoît Taymans heeft een diploma Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 1997) 

en een diploma in Internationale Politiek (Vrije Universiteit Brussel, 2001). Tevens 

heeft hij een Master-diploma in Verzekeringsrecht en Economie (Katholieke 

Universiteit Leuven, 2005). Van 1998 tot 2006 was hij lid van de Balie van Brussel 

en werkte hij voor de advocatenkantoren Oppenheimer Wolff & Donnelly en Allen 

& Overy. Sinds 2006 werkt hij voor de Borealis groep. Tot maart 2013 maakte hij 

deel uit van het Juridisch Departement en sinds april 2013 is hij Project Manager in 

het departement Base Chemicals.  

Nadere informatie over de raad van bestuur is te vinden in het jaarverslag betreffende het boekjaar 

2012, beschikbaar op de website van de Doelvennootschap (www.rosier.eu). 

(b) CEO 

De Gedelegeerd Bestuurder is de enige uitvoerende bestuurder in de Doelvennootschap. De 

Vennootschap heeft geen directiecomité in de zin van Artikel 524bis van het Wetboek van 

vennootschappen.  

Momenteel is de heer Daniel Richir Gedelegeerd Bestuurder en CEO. Hij werd benoemd op 18 juni 

1999. Zijn mandaat als bestuurder werd recentelijk hernieuwd op 20 juni 2013 voor een termijn van 

vier jaar. Zijn mandaat als Gedelegeerd Bestuurder en als CEO werd hernieuwd op 20 juni 2013 en 

bevestigd op 28 juni 2013 voor een termijn van vier jaar. 

(c) Auditcomité 

Het auditcomité bestaat uit leden van de raad van bestuur en telt ten minste drie (3) leden. Alle leden 

van het auditcomité zijn niet-uitvoerend bestuurders, en ten minste twee van de leden zijn 

onafhankelijke bestuurders. Het auditcomité wordt momenteel als volgt samengesteld: 

http://www.rosier.eu/
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 De heer Thierry Kuter (voorzitter); 

 De heer Nicolas David; en 

 De heer Laurent Verhelst. 

Nadere informatie over het auditcomité is te vinden in het jaarverslag betreffende het boekjaar 2012 

en in het Corporate Governance Charter, beschikbaar op de website van de Doelvennootschap 

(www.rosier.eu). 

(d) Benoemings- en Remuneratiecomité 

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit leden van de raad van bestuur en telt ten minste 

drie (3) leden. Alle leden van het benoemings- en remuneratiecomité zijn niet-uitvoerend 

bestuurders, en de meerderheid van de leden zijn onafhankelijke bestuurders. Het benoemings- en 

remuneratiecomité wordt momenteel als volgt samengesteld: 

 De heer Willy Raymaekers (voorzitter); 

 De heer Nicolas David; en 

 De heer Robert-J.F. Semoulin. 

Nadere informatie over het benoemings- en remuneratiecomité benoemingscomité is te vinden in het 

jaarverslag betreffende het boekjaar 2012 en in het Corporate Governance Charter, beschikbaar op 

de website van de Doelvennootschap (www.rosier.eu). 

(e) Corporate Governance Charter 

De raad van bestuur van Rosier heeft in overeenstemming met de Belgische Code inzake Corporate 

Governance van 9 december 2004, zoals gewijzigd op 12 maart 2009, een Corporate Governance 

Charter goedgekeurd. Het Charter werd laatst gewijzigd op 31 december 2011. 

Het corporate governance charter is te vinden op de website van de Doelvennootschap 

(www.rosier.eu). 

5.7 Belangrijkste deelnemingen 

Een lijst van de volledig geconsolideerde dochtervennootschappen is te vinden in het jaarverslag 

betreffende het boekjaar 2012, beschikbaar op de website van de Doelvennootschap 

(www.rosier.eu). 

Rosier heeft op geconsolideerd niveau deelnemingen in de volgende vennootschappen: 

Vennootschapsnaam en adres Eigendom 

Rosier France S.A.S.U.  

Z.A. La Courtillière, 62123 Beaumetz-Les-Loges (Frankrijk)  

100% 

Rosier Nederland B.V. 

Westkade 38A, 4551 BV Sas Van Gent (Nederland) 

100% 

Union pour le Négoce en Produits Chimiques S.A. 

Grand Vivier 2, 7911 Buissenal (België) 

100% 

http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
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5.8 Recente Ontwikkelingen 

Voor wat betreft de recente ontwikkelingen van Rosier wordt verwezen naar de persberichten die 

werden gepubliceerd op de website van de Doelvennootschap (www.rosier.eu): 

(a) Op 26 oktober 2012 publiceerde Rosier een tussentijdse verklaring, waarin wordt vermeld 

dat de geconsolideerde omzet van de Rosier groep betreffende het derde kwartaal EUR 72,8 

miljoen bedroeg, hetgeen in vergelijking met het derde kwartaal van 2011 een stijging van 

14% vertegenwoordigt, door een stijging van het volume (+ 11%) en een prijsstijging (+ 

3%). 

(b) In 2012 verwierf Rosier 100% van Union pour le Négoce en Produits Chimiques SA. De 

financiële gegevens die de activiteiten in 2012 weerspiegelen kunnen als onwezenlijk 

worden beschouwd. 

(c) Op 22 maart 2013 maakte Rosier haar geconsolideerde omzet voor het boekjaar 2012 

bekend (EUR 278,4 miljoen, oftewel een stijging van 5% in vergelijking met het boekjaar 

2011), zijn geconsolideerde winst (EUR 3,3 miljoen, oftewel een daling van 66% in 

vergelijking met het boekjaar 2011) en zijn geconsolideerde nettowinst (EUR 2,3 miljoen, 

oftewel een daling van 66% in vergelijking met het boekjaar 2011), en kondigde een bruto 

dividend van EUR 8 per aandeel aan, hetgeen onveranderd bleef ten opzichte van de 

dividenden die in de twee vorige boekjaren werden uitbetaald. Rosier kondigde ook aan dat 

NYSE Euronext Brussel had bekendgemaakt dat het Rosier-aandeel met ingang van 11 

maart 2013 door het lage aantal jaarlijkse transacties van de “continumarkt” naar “dubbele 

fixing” werd gebracht. 

(d) Op 16 mei 2013 publiceerde Rosier een tussentijdse verklaring betreffende het eerste 

kwartaal van 2013, waarbij werd bekendgemaakt dat het verbruik van 

meststoffenverbindingen in 2012/2013 op de belangrijkste Europese markten tekenen van 

herstel vertoont, en waarbij werd vermeld dat de geconsolideerde omzet van de Rosier groep 

betreffende het eerste kwartaal EUR 81,8 miljoen bedroeg in vergelijking met EUR 78,6 

miljoen voor het eerste kwartaal van 2012. 

(e) Op 1 augustus 2013 maakte Rosier haar resultaten bekend voor de eerste helft van 2013, 

waarbij bleek dat de geconsolideerde omzet van de Rosier groep voor de eerste helft van 

2013 EUR 139,7 miljoen bedroeg, wat een stijging van 8% betrof ten opzichte van de EUR 

129,2 miljoen voor de eerste helft van 2012. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 2,2 miljoen, 

ten opzichte van EUR 0,6 miljoen voor de eerste helft van 2012 en de nettowinst bedroeg 

EUR 1,6 miljoen, ten opzichte van EUR 0,3 miljoen voor de eerste helft van 2012. 

5.9 Financiële Informatie 

De jaarrekening van Rosier werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische GAAP, en de 

geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met IAS/IFRS. De jaarrekening per 31 december 

2012 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Rosier van 20 juni 

2013.  

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening werden gecontroleerd en zonder enig 

voorbehoud goedgekeurd door KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Bourgetlaan 40, 1130 Haren, RPR (Brussel) 0419.122.548, vertegenwoordigd door Benoît Van 

Roost, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van Rosier per 31 december 2012 zijn te vinden 

op de website van de Doelvennootschap (www.rosier.eu). 

http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
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Op 16 mei 2013 publiceerde Rosier een management update betreffende het eerste kwartaal van 

2013. Deze is eveneens te vinden op de website van de Doelvennootschap (www.rosier.eu).  

Op 1 augustus 2013 maakte Rosier haar resultaten voor het eerste semester van 2013 bekend en 

werden deze ook gepubliceerd. Dit is eveneens te vinden op de website van de Doelvennootschap 

(www.rosier.eu). 

5.10 Documenten die door verwijzing deel uitmaken van het Prospectus 

De volgende documenten werden reeds gepubliceerd door de Doelvennootschap en zijn beschikbaar 

op de website van de Doelvennootschap (www.rosier.eu) en maken in overeenstemming met Artikel 

13, §3 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen juncto Artikel 50 van de Belgische wet van 

16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt door verwijzing deel uit 

van dit Prospectus: 

 Het jaarverslag van Rosier betreffende het boekjaar 2012; 

 Persberichten betreffende Rosier sinds 2008; en 

 De jaarrekening van Rosier betreffende het boekjaar 2012. 

De informatie die aldus door verwijzing in dit Prospectus wordt geïncorporeerd maakt integraal deel 

uit van het Prospectus, behalve dat vermeldingen vervat in een document dat door verwijzing in dit 

Prospectus is geïncorporeerd zal worden gewijzigd of vervangen in de zin van dit Prospectus voor 

zover dat een vermelding vervat in dit Prospectus een dergelijke vorige vermelding wijzigt of 

vervangt (uitdrukkelijk, impliciet of op een andere manier). Een vermelding die aldus werd 

gewijzigd maakt geen deel uit van dit Prospectus, behalve indien deze aldus gewijzigd of vervangen 

werd. Een kruisverwijzingslijst is gehecht als Bijlage 2 aan het Prospectus. 

6. DOELSTELLINGEN EN VOORNEMENS VAN DE BIEDER 

6.1  Achtergrond: de verwerving door Borealis van het belang van 56,86% van Total 

Op 6 februari 2013 kondigde Borealis aan dat het een bindend en onherroepelijk bod tot verwerving 

van een door Total gehouden belang van 56,86% in Rosier had gedaan voor een prijs per Aandeel 

van EUR 200. Op 17 juni 2013 werd de SPA ondertekend en na de voltooiing van de in deze 

overeenkomst vervatte transacties verwierf Borealis op 28 juni 2013 een belang van 56,86% in 

Rosier (de Pre-Transactie). De uiteindelijke prijs per Aandeel die aan Total werd betaald bedroeg 

EUR 192,00, rekening houdend met een bruto dividend van EUR 8 per aandeel, zoals beslist door de 

Gewone Algemene Vergadering op 20 juni 2013, betaald aan Total op 28 juni 2013, vlak vóór de 

voltooiing van de in de SPA vervatte transacties. Deze prijs werd afgetrokken van de oorspronkelijk 

met Total overeengekomen prijs per aandeel van EUR 200,00, in overeenstemming met de 

bepalingen van de SPA.  

6.2 Doelstellingen  

(a) Via het verplicht bod voldoet Borealis aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Pre-

Transactie 

Als gevolg van de Pre-Transactie heeft Borealis thans een participatie van meer dan 30% van het 

totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal van Rosier, hetgeen in overeenstemming met Artikel 50 

van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen aanleiding geeft tot de wettelijke 

http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
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verplichting om een verplicht overnamebod uit te brengen op alle resterende Aandelen van Rosier in 

overeenstemming met hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. 

Door het uitbrengen van dit Overnamebod voldoet Borealis aan de wettelijke verplichting zoals 

vermeld in de vorige paragraaf. Voor de aandeelhouders van Rosier is het Overnamebod een kans 

om hun Aandelen te verkopen en uit de aandeelhoudersstructuur van Rosier te stappen voor een prijs 

die zelfs hoger is dan de met Total overeengekomen prijs in het kader van de Pre-Transactie (zie 

afdeling 6.1 hierboven). 

(b) Schrapping van de beurs van Rosier 

In het kader van het Bod wenst Borealis ook de schrapping van de beurs van Rosier te bekomen. 

Borealis is van oordeel dat een verdere notering van Rosier niet meer nuttig is om kapitaal aan te 

trekken, overnames te financieren of personeel te behouden (bijvoorbeeld door het uitgeven van 

warrants, zoals dit gebruikelijk is in beursgenoteerde vennootschappen). 

In dit opzicht is de Bieder van plan om een uitkoopbod (‘squeeze-out’) uit te brengen in 

overeenstemming met Artikelen 42 en 43 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de 

Openbare Overnamebiedingen, indien hij tegen het einde van het Overnamebod minstens 95% van 

de uitstaande aandelen in Rosier heeft verkregen. Ten gevolge van een dergelijk uitkoopbod 

(‘squeeze-out’) zal de Bieder alle uitstaande Aandelen bezitten en zullen de Aandelen geschrapt 

worden van NYSE Euronext Brussel en niet langer verhandeld worden op een openbare markt of 

multilaterale handelsfaciliteit. 

Zelfs indien de Bieder er niet in slaagt om alle uitstaande Aandelen te verwerven, dan behoudt de 

Bieder zich het recht voor om een schrapping aan te vragen, teneinde de met een notering gepaard 

gaande kosten te vermijden. NYSE Euronext Brussel mag een dergelijke aanvraag tot schrapping 

weigeren, en ook de FSMA kan zich hier tegen verzetten. 

6.3 Voornemens van de Bieder 

(a) Positie van Rosier 

Rosier zal de meststoffen kernactiviteit van Borealis versterken. Borealis is nu reeds actief op de 

meststoffenmarkt via Borealis Linz (Oostenrijk), Borealis Pec-Rhin (Frankrijk) en GPN (Frankrijk), 

recent verworven. De verwerving van Rosier zal Borealis in staat stellen om zijn 

meststoffenactiviteiten uit te breiden door de toevoeging van een gamma van speciale meststoffen 

aan zijn huidige portefeuille. 

In dit stadium heeft Borealis geen plannen om Rosier verder te integreren in de andere 

meststoffenactiviteiten. Het is desalniettemin mogelijk dat een gedeeltelijke integratie van bepaalde 

functies noodzakelijk zal zijn (bijvoorbeeld omdat dergelijke functies in het verleden door de Total 

groep werden verleend). Desgevallend zal een dergelijke integratie het voorwerp uitmaken van de 

gebruikelijke vennootschapsrechtelijke besluitvorming en procedures, met inbegrip van de 

toepassing van de procedure bepaald in Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen, zolang 

Rosier genoteerd blijft op NYSE Euronext Brussel. 

Borealis heeft verder in dit stadium geen plannen om Rosier en GPN verder te integreren en/of 

synergiën te creëren, of bijkomende commerciële relaties tussen Rosier en GPN uit te bouwen anders 

dan deze die reeds bestonden voorafgaand aan de Pre-Transactie. 

(b) Voornemens van de Bieder betreffende de voortzetting van de activiteiten van Rosier en/of 

de tenuitvoerlegging van herstructureringen 
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Behalve hetgeen in de vorige paragraaf (a) wordt beschreven, heeft Borealis op dit ogenblik geen 

plannen om de activiteiten van Rosier te wijzigen of te herstructureren. In dit opzicht zal het Bod 

geen weerslag hebben op de belangen van de werknemers, op de werkvoorwaarden of op de 

tewerkstelling in het algemeen.  

Borealis zal de mogelijkheid onderzoeken om de productie-eenheden van Rosier verder te verbeteren 

door een belangrijk meerjarig investeringsplan op te stellen en te implementeren. Borealis is van 

oordeel dat een dergelijke verhoogde investering Rosier in de best mogelijke positie zal stellen om 

zijn positie op de meststoffenmarkt verder te versterken. Indien dergelijke investeringsplannen ten 

uitvoer worden gelegd, zou dit tijdens de eerste jaren van een dergelijk investeringsplan evenwel een 

negatieve weerslag op de rentabiliteit van Rosier kunnen hebben, en de verwachte data en bedragen 

van de economische voordelen van een dergelijk investeringsplan kunnen op dit ogenblik niet 

worden ingeschat. Indien de kasstromen en de reserves van Rosier niet zouden volstaan om de 

kosten van een dergelijk investeringsplan te dekken, zal Borealis Rosier voorstellen om 

verschillende financieringsmethodes in overweging te nemen, en zal Borealis er tevens over 

nadenken om zijn eigen investering in Rosier te verhogen. 

(c) Verwachte economische voordelen 

Zoals beschreven in de voorgaande paragraaf (b) zal Borealis de mogelijkheid onderzoeken om de 

productiefaciliteiten van Rosier verder te verbeteren door het ontwikkelen en implementeren van een 

belangrijk meerjarig investeringsplan. Dit betekent dat Borealis slechts economische voordelen zal 

realiseren na een periode van verdere investering. Dit betekent eveneens dat het niet mogelijk is om 

de economische voordelen van het Bod afzonderlijk van de verwachte investering te kwantificeren. 

(d) Organisatie 

In geval van een schrapping van Rosier zal de Bieder een eenvoudigere en minder zware beheer- en 

bestuursstructuur invoeren. Hiernaast heeft de Bieder momenteel geen specifieke intenties met 

betrekking tot het behoud of de vervanging van leden van de raad van bestuur en het senior 

management van Rosier. 

(e) Geplande wijzigingen van de statuten van Rosier 

In geval van een schrapping van Rosier zal de Bieder in de statuten laten opnemen dat alle aandelen 

van Rosier aandelen op naam moeten zijn. In dat geval zal de Bieder ook alle verwijzingen in de 

statuten naar het feit dat Rosier een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan 

verwijderen en alle artikelen die naar aanleiding van de schrapping van Rosier overbodig zijn 

geworden, schrappen. 

(f) Dividendbeleid 

Als strategische belegger is de investering van Borealis in Rosier niet gestuurd door enige 

verwachtingen betreffende de uitkering van een jaarlijks dividend. Borealis zal het toekomstig 

dividendbeleid van Rosier beoordelen in het licht van de verdere investeringsvereisten van Rosier, 

zoals hierboven beschreven in paragraaf (b). Aandeelhouders moeten niet van de voortzetting van 

enig vorig dividendbeleid uitgaan. Sinds 2007 bedraagt het jaarlijkse bruto dividend EUR 8,0 per 

aandeel, behalve in 2009 toen het dividend werd teruggebracht tot EUR 6,0 per aandeel. In haar 

jaarverslag vermeldt Rosier dat "er geen vastgelegd beleid bestaat voor de toewijzing van het 

resultaat. Toch houdt het uitgekeerde dividend rekening met het resultaat, de financiële situatie en de 

vooruitzichten van de onderneming.” Gedurende de periode 2007-2012 bedroeg het bruto dividend 

respectievelijk 31%, 16%, -24%, 34%, 31% en 90% van het resultaat van elke periode. 
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6.4 Voordelen voor Rosier en de aandeelhouders van Rosier 

Voor de Aandeelhouders is het belangrijkste voordeel van het Bod de Biedprijs, en in dat verband 

wordt verwezen naar afdeling 7.1(d) ("Biedprijs"). Het Bod impliceert ook een onmiddellijke 

liquiditeitsopportuniteit voor de Aandeelhouders. 

De Bieder is van oordeel dat hij voor Rosier een geloofwaardige aandeelhouder op lange termijn is, 

met een uitstekende reputatie, en dat Rosier eveneens baat zal hebben bij een snelle uitbreiding van 

Borealis op de meststoffenmarkt. 

6.5 Voordelen voor de Bieder en de aandeelhouders van de Bieder 

Het Overnamebod stelt de Bieder in staat om zijn controle over Rosier te verstevigen. Hoewel het 

Overnamebod (en de Biedprijs) in eerste instantie het resultaat is van een wettelijke verplichting die 

voortvloeit uit de Pre-Transactie, is de Bieder van oordeel dat een eventuele schrapping van Rosier 

een zekere meerwaarde biedt (zie afdeling 6.2(b)). Dergelijke schrapping is evenwel onzeker en de 

mogelijke schrapping is, rechtstreeks noch onrechtstreeks, een voorwaarde voor het uitbrengen van 

het Overnamebod. 

7. HET BOD 

7.1 Kenmerken van het Bod 

(a) Aard van het Bod 

Het Overnamebod is een verplicht bod, uitgebracht in overeenstemming met hoofdstuk III van het 

Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. Het Overnamebod geschiedt in contanten. 

(b) Omvang van het Bod 

Het Overnamebod heeft betrekking op alle door Rosier uitgegeven Aandelen, die nog niet in het 

bezit van de Bieder zijn.   

De Aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Brussel onder de ISIN code BE0003575835. 

Rosier heeft geen andere effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven. 

Rosier heeft geen rechten uitgegeven die de houder van een dergelijk recht in staat zouden stellen om 

aandelen te verwerven. 

(c) Voorwaarden van het Overnamebod 

Het Overnamebod is onvoorwaardelijk. 

(d) Biedprijs 

(i) Algemeen 

De Biedprijs bedraagt EUR 203,38 per Aandeel (coupon nr. 28 en volgende aangehecht). 

Een verantwoording voor de Biedprijs werd opgenomen in afdeling 7.1(d)(ii) van het 

Prospectus. 

Indien de Bieder na de bekendmaking van het Overnamebod, doch vóór de bekendmaking 

van de resultaten, Aandelen verwerft die buiten het toepassingsgebied van het Bod vallen, 

voor een hogere prijs dan de Biedprijs, of indien de Bieder zich hiertoe heeft verplicht, dan 
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is de hogere Biedprijs van toepassing. In dat geval zal de Initiële Aanvaardingsperiode 

worden verlengd zodat de Aandeelhouders het Bod tegen de gewijzigde prijs kunnen 

aanvaarden gedurende een termijn van vijf (5) Werkdagen na de bekendmaking van de 

verhoging van de Biedprijs. De verhoogde Biedprijs is ook van toepassing op de 

Aandeelhouders die reeds op het Bod zijn ingegaan. 

Krachtens Artikel 45 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen wordt het prijsverschil toegekend aan alle Aandeelhouders die op het 

Bod zijn ingegaan in geval van een rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving door de 

Bieder en de met hem in onderling overleg handelende personen van Aandelen waarop het 

Bod betrekking heeft gedurende één (1) jaar na het einde van de biedperiode tegen voor de 

overdragers gunstiger voorwaarden dan deze bepaald in het Bod. 

De totale Biedprijs voor alle Aandelen bedraagt EUR 22.371.800,00. Zoals bepaald in 

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen zijn de voor de 

betaling van alle in het Bod betrokken Aandelen noodzakelijke middelen (met inbegrip van 

de taks op de beursverrichtingen, die door Borealis wordt gedragen) onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk beschikbaar in de vorm van de bevestigingsbrief van ING Bank NV/SA 

van 8 juli 2013. 

De Bieder zal erover waken dat Rosier gedurende de procedure van het Overnamebod geen 

dividenden uitkeert.  

(ii) Verantwoording van de Biedprijs 

 

De Bieder biedt een Biedprijs van EUR 203,38 per Aandeel aan (coupon nr. 28 en volgende 

aangehecht). Artikel 53 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 

bepaalt dat de Biedprijs minstens gelijk is aan het hoogste van volgende twee bedragen: 

 

(A) De hoogste prijs van de voorbije 12 maanden – De hoogste prijs die door de 

bieder of een persoon die in onderling overleg met de bieder handelt voor een 

aandeel van Rosier tijdens de laatste 12 maanden vóór de aankondiging van het bod 

werd betaald. 

In 2012 nodigde de Total groep Borealis uit om onderhandelingen te voeren 

betreffende de verkoop van de aandelen van Total in GPN en de 

meerderheidsparticipatie van de Total groep (56,86%) in Rosier. In het kader van de 

gesprekken met de Total groep, bracht de Bieder op 5 februari 2013 een bindend en 

onherroepelijk bod uit met het oog op de verwerving van de 

meerderheidsparticipatie van Total (56,86%) in Rosier, tegen een prijs van EUR 

200,00 per aandeel. Op 6 februari 2013 meldde Total goede ontvangst van het 

bindend en onherroepelijk bod.  

Er dient te worden opgemerkt dat de Bieder zijn bindend en onherroepelijk bod 

("put-optie") heeft gesteund op informatie die ter beschikking stond van het publiek 

(voornamelijk jaarverslagen, persberichten van de vennootschap, enz.) en de 

Doelvennootschap heeft de Bieder vóór de datum van de put-optie geen toegang 

verstrekt tot informatie die niet openbaar was, noch de bestuursleden, het 

management of  de productiesites van Rosier.  

De voorgestelde verkoop van GPN en van de meerderheidsparticipatie in Rosier 

werd ter beschikking gesteld van de vertegenwoordigers van de werknemers van 

GPN (Comité Central d'Entreprise) en van de bevoegde ondernemingsraden van de 

Total groep (Comité Européen en Comité Central d'Entreprise UES Amont Holding) 
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in het kader van de informatie- en consultatieprocedure, en deze maakten hun 

standpunt begin juni 2013 bekend. Vervolgens werd op 17 juni 2013 de SPA 

ondertekend en de transacties tussen de Bieder en Total, zoals bepaald in de SPA, 

werden op 28 juni 2013 voltooid, nadat er een antitrust toestemming werd bekomen.  

 

Op 28 juni 2013 keerde Rosier aan zijn aandeelhouders (met inbegrip van Total) een 

dividend uit van EUR 8,00 per aandeel. Teneinde de definitieve koopprijs te 

bepalen, die de Bieder aan Total diende te betalen, werd het uitbetaalde dividend in 

overeenstemming met de bepalingen van de SPA van de koopprijs afgetrokken. De 

betaalde koopprijs aan Total voor de verwerving van de meerderheidsparticipatie in 

Rosier bedroeg derhalve EUR 192,00 per aandeel (coupon nr. 28 en volgende 

aangehecht). Aangezien Total een meerderheidsbelang verkocht, omvat deze 

koopprijs ook een controletoeslag. 

Op dezelfde dag dat de verwerving van de participatie van 56,86% in Rosier 

plaatsvond, verwierf Borealis ook van de Total groep 100% van de aandelen van 

GPN, één van de grootste stikstofmeststoffenproducenten in Frankrijk. Omdat zowel 

de meerderheidsparticipatie in Rosier als de aandelen van GPN deel uitmaakten van 

dezelfde biedingsprocedure, en de procedurevoorschriften bepaalden dat er zowel op 

GPN als op de meerderheidsparticipatie in Rosier een bod moest worden 

uitgebracht, bevestigt Borealis dat beide acquisities afzonderlijk en onafhankelijk 

van elkaar werden onderhandeld, in het bijzonder voor wat betreft de voor de 

aandelen van GPN betaalde prijs enerzijds en de voor de aandelen van Rosier  

betaalde prijs anderzijds.  

Noch Borealis, noch enige met Borealis in onderling overleg handelende persoon 

heeft gedurende deze termijn van 12 maanden een andere transactie betreffende de 

aandelen van Rosier uitgevoerd.  

Zoals supra beschreven, is de hoogste prijs die tijdens de voorbije 12 maanden werd 

betaald EUR 192,00 per aandeel (coupon nr. 28 en volgende aangehecht), d.i. de 

prijs per Aandeel die Borealis aan Total heeft betaald voor de verwerving van het 

belang van 56,86% in Rosier, hetgeen heeft geleid tot het Bod. 

 

(B) Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de 30 laatste dagen 

– het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van het Aandeel over de  30 

laatste kalenderdagen vóór de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de 

verplichting om een openbaar bod uit te brengen. 

 

Met betrekking tot de berekeningsperiode voor de prijs op basis van het gewogen 

gemiddelde van de verhandelingsprijzen heeft de Bieder van de FSMA een 

afwijking verkregen om het einde van dergelijke berekeningsperiode gelijk te stellen 

aan 6 februari 2013, dit is de datum op dewelke Borealis in overeenstemming met 

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 

bekendmaakte dat het een bindend en onherroepelijk bod tot verwerving van een 

door Total gehouden belang van 56,86% in Rosier had gedaan. Deze afwijking werd 

toegestaan op basis van het feit dat de Total groep in het kader van de potentiële 

verkoop van haar belang in Rosier en GPN volgens Frans recht verplicht was om te 

voorzien in een procedure van raadpleging van de werknemers, vóór het aangaan 

van enige bindende overeenkomst met betrekking tot de verkoop van deze belangen. 

Dientengevolge diende Borealis op 6 februari 2013 bij de Total groep een bindend 

en onherroepelijk bod tot verwerving van een door Total gehouden belang in Rosier 

en GPN, op basis waarvan de Total groep de hierboven vermelde procedure tot 

raadpleging van de werknemers heeft georganiseerd. Rekening houdend met het 
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speculatierisico betreffende de aandelen van Rosier tijdens deze procedure tot 

raadpleging van de werknemers was de FSMA ermee akkoord dat 6 februari 2013 

de laatste dag van de berekeningsperiode zou zijn. 

 

De prijs op basis van het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van een 

Rosier-aandeel op NYSE Euronext Brussel voor de periode van 30 kalenderdagen 

tot en met de dag van de aankondiging van de overwogen transactie bedraagt EUR 

211,38 per Aandeel (coupon nr. 27 en volgende aangehecht). Aangezien coupon nr. 

27 op 25 juni 2013 werd onthecht in verband met een betaling van een dividend van 

EUR 8,00 per aandeel, die plaatsvond vanaf 28 juni 2013, werd de Biedprijs 

aangepast en bedroeg deze EUR 203,38 per Aandeel (coupon nr. 28 en volgende 

aangehecht). Aangezien deze prijs hoger is dan de prijs vermeld in paragraaf (A) 

hierboven, heeft Borealis het Bod voor die prijs uitgebracht. 

Derhalve dient te worden opgemerkt dat de Biedprijs een toeslag van 5,93% 

vertegenwoordigt in vergelijking met de prijs van EUR 192,00, die door de Bieder aan Total 

per Aandeel in contanten werd betaald, in ruil voor de meerderheidsparticipatie van 56,86% 

in Rosier.  

Hoewel de Doelvennootschap genoteerd is op NYSE Euronext Brussel, moet er worden 

opgemerkt dat de liquiditeit van de aandelen tijdens het jaar voorafgaand aan de 

aankondiging van het bindend en onherroepelijk bod voor het belang van 56,86% van Total 

in Rosier relatief zwak was, met een gemiddelde van 84,9 verhandelde aandelen op 

dagelijkse basis. Daarom meent de Bieder dat het bod de aandeelhouders van de 

Doelvennootschap een unieke liquiditeitsopportuniteit bidet om hun aandelen via het Bod 

onmiddellijk te gelde te maken, zonder enige beperking in verband met de liquiditeit van de 

Aandelen. Er moet worden opgemerkt dat de geringe marktkapitalisatie ertoe leidt dat de 

aandelen niet door aandelenanalisten worden gevolgd. Daarom zijn er geen regelmatige 

vennootschapsverslagen of doelprijzen beschikbaar. In het licht van de beperkte 

verslaggeving en de geringe liquiditeit is de Bieder er niet van overtuigd dat, op eender welk 

ogenblik, de aandelenprijs een juiste weergave was van de waarde van de Vennootschap. Dit 

standpunt wordt bevestigd door het feit dat de meerderheidsaandeelhouder ermee instemde 

om zijn meerderheidsbelang te verkopen tegen een prijs die 6,98% lager was dan de prijs 

van het aandeel op 6 februari 2013. 

7.2 Waarderingskader voor de Rosier-aandelen  

(a) Inleiding 

In deze paragraaf 7.2 wordt ingegaan op het waarderingskader van de Aandelen. Het is niet bedoeld 

als een rechtvaardiging voor de Biedprijs, aangezien de Biedprijs gebaseerd is op een met Total 

onderhandelde prijs in het kader van de Pre-Transactie en voortvloeit uit de toepassing van de 

relevante regelgeving betreffende de minimumbiedprijs in het kader van een verplicht overnamebod 

(zie paragraaf 7.1 supra). 

Het doel van deze paragraaf 7.2 is het verschaffen van een referentiekader aan de beleggers in Rosier 

omtrent  de door Borealis voorgestelde Biedprijs.  

(b) Bod uitgebracht op basis van publiek beschikbare informatie, zonder toegang tot 

toekomstgerichte informatie 

De onderhandelingen over de Pre-Transactie met Total vonden plaats op basis van informatie die ter 

beschikking stond van het publiek (historische informatie, voornamelijk jaarverslagen, en 

tussentijdse verklaringen). Borealis en de adviseurs van Borealis hadden geen toegang tot 



 

 

 

 32  

 

toekomstgerichte informatie. Het aandeel van Rosier wordt niet gevolgd door aandelenanalisten, 

zodat er geen verwachtingen - opgesteld door aandelenanalisten – beschikbaar zijn over de 

toekomstige financiële performantie. Pas na het voltooien van de Pre-Transactie heeft Borealis een 

ondernemingsplan op lange termijn ontvangen, opgesteld door het management van Rosier. Borealis 

heeft niet bijgedragen tot het opstellen van dit ondernemingsplan en baseert zich op dit 

ondernemingsplan zonder de erin vervatte assumpties in vraag te stellen of de onderliggende 

elementen te onderzoeken of het te wijzigen (met uitzondering van de wijzigingen waarin verwezen 

wordt in paragraaf 7.2.(c)(D) met betrekking tot geprojecteerde investeringen en werkkapitaal). 

Voorts moet er opgemerkt worden dat het ondernemingsplan opgesteld werd in maart 2013 en nog 

niet werd besproken, noch goedgekeurd door de raad van bestuur van Rosier.  

(c) Waarderingsmethodes 

De Bieder en de financiële adviseur van de Bieder hebben de volgende waarderingsmethodes 

gebruikt, die kunnen worden gehanteerd als referentiekader voor de Biedprijs: 

(i) Historiek van de aandelenkoers van de Doelvennootschap; 

(ii) Multiples van vergelijkbare beursgenoteerde vennootschappen; 

(iii) Multiples gehanteerd in vergelijkbare overname-transacties; en 

(iv) Discounted Cash Flow (DCF)  – methode van de geactualiseerde vrije operationele 

kasstromen 

Voor zover deze waarderingsmethodes toekomstgerichte informatie vereisen om op de 

Doelvennootschap te kunnen worden toegepast, hebben de Bieder en de financiële adviseur van de 

Bieder deze algemeen aanvaarde waarderingsmethodes toegepast op het ondernemingsplan, zoals 

ontvangen van het management van Rosier, zonder dit ondernemingsplan evenwel nader te 

onderzoeken. De Bieder merkt evenwel op dat het ondernemingsplan voor wat betreft de periode 

2013-2023 meerdere assumpties bevat, die als optimistisch kunnen worden beschouwd, in het 

bijzonder voor wat betreft de verwachte aanhoudende toekomstige groei van de omzet en de 

verbetering van de winstmarge, in vergelijking met de  cycliciteit van de activiteiten van de 

Doelvennootschap uit het verleden. Desalniettemin, werden geen wijzigingen aangebracht aan het 

ondernemingsplan zoals ontvangen van de doelvennootschap, met uitzondering van de wijzigingen 

zoals besproken met het management van Rosier. 

(A) Historiek van de Aandelenkoers 

In december 1986 werd de Doelvennootschap na haar beursgang (initial public offering, 

IPO) genoteerd op NYSE/Euronext Brussel, aan EUR 55,2 per aandeel (de introductieprijs 

bedroeg  2.225 Belgische frank) . Gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de 

verhandelingsprijzen over de 30 laatste dagen van EUR 211,38, zoals aangekondigd op 6 

februari 2013, heeft de Doelvennootschap in totaal een jaarlijks samengesteld 

koersrendement van 5,3% gedurende de periode vanaf de beursgang tot 6 februari 2013. 

Voorts heeft de Doelvennootschap sinds de beursgang een totaal bruto dividend van EUR 

151,6 per aandeel uitgekeerd, hetgeen resulteert in een jaarlijks samengesteld rendement van 

7,5% indien er rekening wordt gehouden met de evolutie van de aandelenkoers en de 

historische dividendenstromen sinds de beursgang.  

De grafiek hieronder toont de evolutie van de koers van de aandelen van de 

Doelvennootschap gedurende de afgelopen 10 jaar en de belangrijkste gebeurtenissen 

gedurende deze periode. Gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen 

over de 30 laatste dagen vóór de datum van de aankondiging van het bindend en 
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onherroepelijk bod van Borealis (EUR 211,38 per Aandeel), bedroeg het jaarlijks 

samengesteld koersrendement gedurende de afgelopen 10 jaar in totaal 12,2%. Dit is 

buitengewoon indien men dit vergelijkt met het jaarlijks samengesteld rendement van 3,5% 

gerealiseerd door de Bel-20 sinds 2003. 

Grafiek 1: Evolutie van de aandelenkoers gedurende de afgelopen 10 jaar (van februari 2003 tot februari 2013)  
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Bron: Thomson Reuters Datastream op 6 februari 2013  

Zoals weerspiegeld in de grafiek hierboven was de aandelenkoers van de Doelvennootschap 

volatiel en werd deze voornamelijk beïnvloed door gebeurtenissen en persberichten over de 

sector, of over de vennootschap: 

 

1. In maart 2004 stijgt de koers voor het eerst boven EUR 100 sinds de 

beursgang in 1986. 

2. In juli 2006 verwierf de Doelvennootschap Zuid-Chemie B.V. (thans Rosier 

Nederland B.V.). Deze verwerving maakte deel uit van haar ontwikkelingsstrategie 

op het gebied van samengestelde meststoffen. 

3. 16 maart 2007: de Doelvennootschap maakte de resultaten voor 2006 bekend, voor 

het eerst op basis van de IFRS-standaard en niet op basis van de Belgische GAAP. 

De Doelvennootschap verwezenlijkte een omzet van EUR 122,0 miljoen en een 

operationeel resultaat van EUR 4,1 miljoen. De verwerving van Zuid-Chemie B.V. 

hielp de Doelvennootschap door de moeilijke economische periode op het einde van 

het jaar. Terwijl de West-Europese markt in 2006 geconfronteerd werd met een 

daling van 5% van de consumptie van meststoffen, werd een verbetering van de 

financiële resultaten verwacht voor 2007. 

4. Op 21 maart 2008 maakte de Doelvennootschap haar resultaat voor 2007 bekend: de 

omzet sloot af op EUR 186,1 miljoen en het operationeel resultaat bedroeg EUR 6,7 

miljoen, hetgeen een marge van 3,6% vertegenwoordigde. De koers bereikte een 

piek van EUR 598 per aandeel, in combinatie met grote verhandelde 

aandelenvolumes, gesteund op uitzonderlijk goede vooruitzichten, gelet op de 

unieke situatie waarin de Doelvennootschap zich bevond, met name een steeds 

toenemende vraag naar meststoffen enerzijds en opeenvolgende slechte oogsten in 

belangrijke producerende regio’s anderzijds, hetgeen tot schaarste leidde en 

algemene prijsstijgingen. De vraag bleef groot in het begin van het jaar 2008 en de 

granulaatproductie-eenheden draaiden op volle toeren. Gelet op de achterstand van 
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de verkooporders op dat ogenblik, ging de Doelvennootschap ervan uit dat de vraag 

tijdens de eerste helft van het jaar 2008 stabiel zou blijven.  

5. Het uitbreken van de financiële crisis in augustus 2008 leidde tot een aanzienlijke 

koersdaling. Door de combinatie van het algemene marktsentiment op het einde van 

het jaar 2008 en de economische realiteit in de meststoffenindustrie viel de koers 

terug tot op het niveau van januari 2008. Op 10 maart 2009 werden de resultaten 

voor het jaar 2008 bekendgemaakt. Ondanks de neerwaartse trend waren de 

omzetcijfers van de Doelvennootschap meer dan verdubbeld (+ circa 70%) tot EUR 

315,9 miljoen en ook de marge op het operationeel resultaat steeg tot 6% ( 

operationeel resultaat van EUR 19,1 miljoen), dankzij de gunstige omstandigheden 

van de eerste drie kwartalen. De vooruitzichten waren evenwel minder positief, 

aangezien er voor 2009 verder onvoordelige omstandigheden werden verwacht. Er 

werd verwacht dat de moeilijke economische omstandigheden een weerslag zouden 

hebben op de activiteiten en het resultaat van de Doelvennootschap, aangezien 

kopers hun aankopen uitstelden en de consumptie van meststoffen door de scherpe 

prijsval van landbouwproducten afnam, terwijl grondstoffen voor meststoffen nog 

steeds duur waren.  

6. 26 maart 2010: de Doelvennootschap maakt bekend dat de omzet (uitgedrukt in 

volume) voor 2009 57% lager lag dan in 2008. De oorzaak van deze verminderde 

consumptie was het onevenwicht tussen de kostprijs van meststoffen en de prijs van 

landbouwproducten. De Doelvennootschap stond onder druk wat haar marge betrof, 

door een daling van de verkoopprijzen van haar producten. De omzetcijfers 

bedroegen EUR 113,7 miljoen en het operationeel resultaat was negatief en 

vertaalde zich in een operationeel verlies van EUR -10,1 miljoen. De vooruitzichten 

voor 2010 waren veelbelovender, aangezien de vraag zich begin 2010 herstelde en 

er een geleidelijke terugkeer van de lange-termijn tendensen voor de wereldwijde 

consumptie van meststoffen werd verwacht. 

7. In 2010 was er een geleidelijke verbetering van de algemene context. Op 25 maart 

2011 maakte de Doelvennootschap bekend dat de omzet voor 2010 verdubbeld was 

tot EUR 223,4 miljoen en het volume in vergelijking met het voorgaande jaar met 

127% was toegenomen. Dit was het gevolg van de gunstigere omstandigheden en 

van het herstel van de vraag naar meststoffen. Aangezien de stijgende 

basisgoederenprijzen konden worden doorgerekend in de verkoopprijzen, kon de 

Doelvennootschap haar marges verbeteren. De marges waren evenwel nog steeds 

onder het niveau van 2008. In 2010 bedroeg het operationeel resultaat EUR 9,4 

miljoen, hetgeen een marge van 4,2% vertegenwoordigde. Voor 2011 werd 

uitgegaan van een verhoogde activiteit dankzij gunstige elementen voor de 

meststoffenconsumptie, zoals onder meer de hoge graanprijzen. De 

Doelvennootschap waarschuwde evenwel dat de grondstoffenprijzen zouden kunnen 

stijgen.  

8. 21 maart 2012: de Doelvennootschap maakte haar resultaat voor 2011 bekend en 

verwees naar de algemene voordelige omstandigheden in 2011. Hoewel het volume 

met 6% was gedaald, steeg de omzet dankzij het sterke prijsniveau met 18,9% tot 

EUR 265,0 miljoen. Het  operationeel resultaat bedroeg EUR 9,6 miljoen, of gelijk 

aan een marge van 3,6%. 

De grafiek hieronder toont de evolutie van de koers van het aandeel gedurende de afgelopen 

twaalf maanden vóór de aankondiging van het Bod, en toont voornamelijk een negatieve 

koersevolutie, grotendeels beïnvloed door de persberichten van de vennootschap, 

tussentijdse verklaringen en de uitkering van dividenden.  
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Gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aankondiging daalde de koers 

van het aandeel met 15,4% (gebaseerd op een slotkoers van EUR 215 op 6 februari 2013), 

waardoor het aandeel minder goed preseteerde dan de Bel-20 index, die in dezelfde periode 

een jaarlijks rendement van 9,5% realiseerde. 

Grafiek 2: Evolutie van de aandelenkoers van 7 februari 2012 tot 6 februari 2013 

 
Bron: Thomson Reuters Datastream per 6 februari 2013 en de website van de Doelvennootschap 

1. Bekendmaking van de resultaten voor 2011 op 21 maart 2012: tijdens de eerste 

maanden van 2012 was er een forse afname van de vraag naar meststoffen,  door de 

negatieve impact van de slechte weersomstandigheden. Voor het verdere verloop 

van het jaar 2012, hoopte de Doelvennootschap dat de verwachting van hoge prijzen 

voor de belangrijkste graansoorten  de meststoffenmarkt zou blijven ondersteunen.  

2. De driemaandelijkse tussentijdse verklaring van 9 mei 2012 voor het eerste kwartaal 

van 2012 vermeldde stabiele marges per eenheid en een kleine daling van de omzet 

(-2,5% tot EUR 78,6 miljoen in vergelijking met EUR 80,6 miljoen voor het eerste 

kwartaal van 2011), te wijten aan een verminderde consumptie (-15%) (vooral van 

samengestelde meststoffen (NPK)) gecompenseerd door een stijging van de 

gemiddelde prijs. Aangezien het tweede kwartaal traditioneel zwakker uitvalt dan 

het eerste kwartaal, ging de Doelvennootschap ervan uit dat het  operationeel 

resultaat voor het tweede kwartaal van 2012 break-even zou zijn. Bovendien gaf de 

Doelvennootschap aan dat sommige marktspelers lagere prijzen verwachtten en 

verdelers uit vrees voor volatiliteit van de prijzen niet bereid waren om voorraden 

aan te leggen. 

3. Op 29 juni 2012 keerde de Doelvennootschap een bruto dividend van EUR 8 per 

aandeel uit. 

4. 3 augustus 2012: bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten voor het eerste 

semester van 2012. De activiteiten van Rosier in het eerste semester van 2012 

vertoonden een aanzienlijke daling van de omzet, van EUR 132,7 miljoen in het 

eerste semester van 2011 naar EUR 129,2 miljoen in het eerste semester van 2012 (-

15% in volume en -2,6% in omzet). De omzet taande omdat de consumptie afnam 

(ondanks hoge/stabiele graanprijzen en een lage prijs voor de meststoffen in de 

herfst in Europa) door slechte weersomstandigheden en de onwil om voorraden aan 

te leggen. De Doelvennootschap concentreerde zich evenwel op export om de 

verminderde omzet te compenseren en de marges op peil te houden. Tijdens de 

eerste zes maanden van 2012 bedroeg het operationeel resultaat EUR 633.000, 

hetgeen een marge van 0,5% vertegenwoordigt, in vergelijking met 3,9% tijdens 
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dezelfde periode in het jaar ervoor. De vooruitzichten voor het tweede semester 

waren voorzichtig, er werd een verbetering van het resultaat verwacht in 

vergelijking met het eerste semester, doch niet zo goed als in 2011. 

5. De driemaandelijkse tussentijdse verklaring van 26 oktober 2012 voor het derde 

kwartaal van 2012 vermeldde een toename van het volume in het derde kwartaal, 

zodat de totale daling in volume over de eerste 9 maanden van 2012 tegenover de 

vergelijkbare periode in 2011 7% bedroeg en een stijging van de omzet met 2% over 

het derde kwartaal (tegenover derde kwartaal 2011) (stijging tot EUR 72,8 miljoen). 

Voor het vierde kwartaal van 2012 werden in vergelijking met het vierde kwartaal 

van 2011 grotere volumes verwacht, die tot betere resultaten zouden leiden in 

vergelijking met het derde kwartaal van 2012, doch niet zo goed als de resultaten 

voor het vierde kwartaal van 2011. De Doelvennootschap bevestigde dat de 

resultaten voor 2012 positief zouden uitvallen, doch duidelijk lager dan de resultaten 

voor 2011.  

Tabel 1 hieronder toont de laagste, hoogste en de gemiddelde prijzen evenals het gewogen 

gemiddelde van de prijzen (volume weighted average prices (VWAP)) van de aandelen 

tijdens verschillende historische verhandelingsperiodes vóór 6 februari 2013.  

 

Tabel 1 : Evolutie van de aandelenkoers en Biedpremies gedurende specifieke periodes 

 Koers Premie/(korting) 

Periode Laag Hoog Gemidd

eld 

VWAP Laag Hoog Gemiddeld VWAP 

Periodes vóór 6 februari 2013     

6 februari 2013 215,00 215,00 215,00  -1,7% -1,7% -1,7%  

Vorige week 209,00 218,97 213,41 211,42 1,1% -3,5% -0,9% 0,0% 

Afgelopen 30 dagen 209,00 222,49 214,69 211,38 1,1% -5,0% -1,5% 0,0% 

Afgelopen 3 

maanden 

188,11 226,00 209,35 209,40 12,4% -6,5% 1,0% 0,9% 

Afgelopen 6 

maanden 

188,11 240,95 219,33 212,87 12,4% -12,3% -3,6% -0,7% 

Afgelopen 12 

maanden 

188,11 262,00 230,61 223,27 12,4% -19,3% -8,3% -5,3% 

Bron: Bloomberg 6 februari 2013 

Wat betreft het boekjaar 2012 heeft Rosier met ingang van 28 juni 2013 aan zijn 

aandeelhouders een bruto dividend van EUR 8,0 uitgekeerd. De Bieder heeft de Biedprijs en 

het dividend van EUR 8,0 gebruikt (opgeteld gelijk aan het gewogen gemiddelde van de 

verhandelingsprijzen over de 30 laatste dagen zoals aangekondigd op 6 februari 2013) als 

referentiepunt voor de berekening van de premies/kortingen. 

De cijfers in Tabel 1 tonen aan dat het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen 

over de 30 laatste dagen zoals op 6 februari 2013 aangekondigd en voorgesteld  voor de 

Aandelen in het Overnamebod (coupon nr. 27 en volgende aangehecht) aangeboden: 

 een korting van 1,7% vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers op 6 februari 2013 

en in lijn ligt met het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de laatste 

week en over de 30 laatste dagen; 

 een premie van 0,9% vertegenwoordigt ten opzichte van het gewogen gemiddelde van 

de verhandelingsprijzen over de drie laatste maanden; en 
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 een korting van 0,7% resp. 5,3% vertegenwoordigt ten opzichte van het gewogen 

gemiddelde van de verhandelingsprijzen over de zes en twaalf laatste maanden. 

Zoals hierboven vermeld hebben de aandeelhouders van de Doelvennootschap tijdens het 

afgelopen jaar te maken gehad met een beperkte liquiditeit van hun aandelen. Gemiddeld 

werden er tijdens het jaar voorafgaand aan de Datum van Openbaarmaking dagelijks 85 

aandelen van de Doelvennootschap verhandeld. Gebaseerd op deze verhandelde 

aandelenvolumes, zou het ongeveer 5 jaar duren alvorens alle aandelen die niet worden 

gehouden door de Bieder of door personen verbonden met de Bieder verhandeld kunnen 

worden. Daarom is de Bieder van oordeel dat het Bod voor de aandeelhouders van de 

Doelvennootschap een unieke opportuniteit biedt om hun aandelen onmiddellijk te gelde te 

maken zonder enige beperking wat betreft de liquiditeit van de Aandelen.  

Sinds de aankondiging van het Bod wordt de Biedprijs waarschijnlijk weerspiegeld in de 

evolutie van de aandelenkoers. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de aandelenkoers 

sinds de aankondiging van het Overnamebod aan EUR 211,38 per aandeel (coupons nr. 27 

en volgende aangehecht) op 6 februari 2013. Tussen 7 februari 2013 en 28 juni 2013 

bedroeg het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen EUR 204,1. Op 28 juni 2013 

ontvingen de aandeelhouders een dividend van EUR 8,0 per aandeel. Op 5 juli 2013, de 

Werkdag vóór de openbaarmaking van het Bod door de FSMA (8 juli 2013) in 

overeenstemming met Artikel 7 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen, was de slotkoers van het Rosier-aandeel EUR 201,1 per aandeel. 

Grafiek 3: Evolutie van de aandelenkoers sinds de aankondiging van 6 februari 2013 tot de slotkoers van 2 augustus 

2013 

 
Bron: Thomson Reuters op 2 augustus 2013 

Tijdens deze periode werden een aantal bekendmakingen gedaan: 

 22 maart 2013: De Doelvennootschap maakt haar resultaat voor 2012 bekend. 

Ondanks stevige oogstprijzen is de consumptie van meststoffen tanend om de afname 

in de omzet op de thuismarkten te compenseren. De Doelvennootschap boekt hogere 

omzetcijfers op de exportmarkt. In totaal ging de omzet 4,9% omhoog, dankzij 

stijgende gemiddelde prijzen in het eerste semester van 2012, gecompenseerd door 

minder volumes en prijzenstabiliteit in het tweede semester van het jaar. Rosier 

kondigde aan dat er een dividend van EUR 8 per aandeel zou worden voorgesteld op 

de Algemene Vergadering, hetgeen overeenstemt met 90% van de nettowinst van het 

jaar. 
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 16 mei 2013: Bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten voor het eerste semester 

van 2013. Het herstel van de consumptie van samengestelde meststoffen op de 

belangrijkste Europese afzetmarkten van de Doelvennootschap had een positieve 

invloed op het resultaat. De omzet steeg tot EUR 81,8 miljoen, een stijging van 4% in 

vergelijking met dezelfde periode in 2012. Een toename in volume (+11%) 

compenseerde de prijserosie (-6%). Het  operationeel resultaat bedroeg EUR 2,2 

miljoen, hetgeen een marge van 2,7% vertegenwoordigt. 

 1 juli 2013: Borealis maakte bekend dat het een overeenkomst met Total heeft 

ondertekend met het oog op de verwerving van een meerderheidsbelang van 56,86% 

in Rosier. Borealis betaalde hiervoor EUR 192 per aandeel (coupons nr. 28 en 

volgende aangehecht). Het bruto dividend van EUR 8 per aandeel (goedgekeurd door 

de Algemene Vergadering op 20 juni 2013 (uitbetaald op 28 juni 2013) en 

vertegenwoordigd door coupon nr. 27), werd afgetrokken van de aan Total 

voorgestelde prijs van EUR 200 per aandeel (zoals vermeld in het persbericht van 6 

februari 2013). 

 8 juli 2013: Openbaarmaking door de FSMA in overeenstemming met Artikel 7 van 

het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. 

 1 augustus 2013: Rosier maakte zijn resultaten voor het eerste semester van 2013 

bekend, waarbij vermeld werd dat de geconsolideerde omzet van de Rosier Groep 

voor het eerste semester EUR 139,7 miljoen bedroeg, hetgeen een stijging van 8% 

vertegenwoordigt in vergelijking met EUR 129,2 miljoen voor het eerste semester van 

2012. Het operationeel resultaat bedroeg EUR 2,2 miljoen, tegenover EUR 0,6 

miljoen voor het eerste semester van 2012, en de nettowinst bedroeg EUR 1,6 miljoen, 

tegenover EUR 0,3 miljoen voor het eerste semester van 2012. 

(B) Multiples van vergelijkbare beursgenoteerde vennootschappen  

Multiples van vergelijkbare beursgenoteerde vennootschappen worden bepaald op basis van 

financiële gegevens, consensusramingen van aandelenanalisten en aandeelkoersen van een 

aantal vergelijkbare beursgenoteerde vennootschappen. 

Bij het bepalen van de peer group van de Doelvennootschap moet worden opgemerkt dat 

geen enkele vennootschap werkelijk vergelijkbaar is met de Doelvennootschap, gelet op de 

specifieke activiteiten, de omvang, de rentabiliteit, het groeipotentieel en de geografische 

aanwezigheid. De Doelvennootschap is sterk gespecialiseerd in de productie van NPK 

speciale meststoffen en krijgt haar belangrijke grondstoffen en handelsgoederen van derden-

leveranciers. Veel gevestigde meststoffenbedrijven zijn veel meer verticaal geïntegreerd en 

hebben hun eigen mijnen voor de productie van kalium en fosfaat en hun eigen 

voorzieningen voor stikstofproductie. Bovendien is de Doelvennootschap veel kleiner in 

vergelijking met meststoffenproducenten die wereldwijd actief zijn, net zoals haar 

geografische aanwezigheid, die voornamelijk op Europa is gericht (hetgeen 51% van de 

omzet voor 2012 uitmaakt, waarbij de niet-Europese activiteiten van Rosier ook belangrijk 

zijn en hogere marges realiseren dan de Europese activiteiten). 

Door het gebrek aan beursgenoteerde meststoffenvennootschappen die gespecialiseerd zijn 

in NPK samengestelde meststoffen, omvat de peer group van vergelijkbare beursgenoteerde 

vennootschappen een brede waaier aan gevestigde meststoffenvennootschappen met 

wereldwijde handel en/of activiteiten, met inbegrip van de industriële marktleiders. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de peer group vennootschappen (in alfabetische 

volgorde): 
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 Acron Group is een vennootschap met hoofdkantoor in Rusland, die zich bezighoudt 

met de productie, distributie en verkoop van minerale meststoffen, met inbegrip van 

ammoniak, stikstof en organische en niet organische elementen. Haar segmenten, 

uitgedrukt als een percentage van de total activa van de groep, kunnen worden 

onderverdeeld in 32% productie, 43% mijnbouw, 4% logistiek, 5% distributie en 16% 

portefeuille-investeringen (Uralkali & Azoty Tarnav). De vennootschap is actief in 

Rusland en in het buitenland, waaronder Finland, de Verenigde Staten, België, China 

en Thailand, en verwezenlijkte in 2012 een omzet van meer dan EUR 1,5 miljard. 

 Agrium is een producent en marketeer van agrarische voedingsstoffen en industriële 

producten en een belangrijke leverancier van agrarische producten en diensten voor de 

kleinhandel in Noord-Amerika en Argentinië. De vennootschap bestaat uit drie 

verschillende business units: kleinhandel, groothandel en geavanceerde 

meststoftechnologieën. Agrium is één van de voornaamste stikstofproducenten van de 

wereld, met een marktaandeel van ongeveer drie procent. Agrium heeft 14 productie-

eenheden in Noord-Amerika en in Argentinië en kan ongeveer zeven miljoen ton 

stikstof, twee miljoen ton kalium en één miljoen ton fosfaat produceren, verhandelen 

en verdelen. In 2012 verwezenlijkte de vennootschap een omzet van meer dan EUR 12 

miljard.  

 CF Industries produceert en verdeelt stikstof- en fosfaathoudende meststoffen in 

Noord-Amerika. De vennootschap heeft twee segmenten, met name een 

stikstofmeststof- en een fosfaatmeststofsegment. Het stikstofmeststofsegment levert 

ammoniak, ureum en ammoniumnitraat ureum oplossingen. Het 

fosfaatmeststoffensegment levert diammoniumfosfaat en monoammoniumfosfaat. De 

vennootschap verhandelt en verdeelt haar producten vooral aan coöperatieven en aan 

onafhankelijke verdelers van meststoffen in landbouwgebieden in de Verenigde Staten 

en in Canada. In 2012 verwezenlijkte CF Industries een omzet van EUR 4,7 miljard. 

 ICL Israel Chemicals is een bedrijf met zetel in Israël, dat meststoffen en speciale 

chemicaliën ontwikkelt, produceert, verhandelt en verkoopt. De vennootschap heeft 

drie segmenten: meststoffen, industriële producten en prestatieproducten. Het segment 

meststoffen houdt zich bezig met de productie van kalium en een reeks producten 

gebaseerd op fosfaatsteen, waaronder fosfaatmeststoffen, fosforzuur, speciale 

meststoffen en voederfosfaat. Het segment industriële producten produceert 

brandwerende middelen en een assortiment broomelementen en andere chemicaliën 

die voornamelijk op rijke minerale bronnen zijn gebaseerd. Het segment 

prestatieproducten is een fosfaatproducent, die een reeks downstream-producten voor 

toepassingen in de voedingssector en de industrie produceert. Samen verwezenlijkten 

de drie segmenten in 2012 een omzet van bijna EUR 5 miljard. 

 K+S is een Duits bedrijf dat actief is in de chemische sector. De activiteiten van de 

vennootschap zijn opgesplitst in drie segmenten. Het segment kalium- en 

magnesiumproducten houdt zich bezig met de extractie van ruw kaliumzout en 

magnesiumzout en het verwerken van grondstoffen tot producten voor de industriële, 

farmaceutische, cosmetica- en voedingssector. Het segment stikstofmeststoffen 

verdeelt meststoffen voor bijna alle landbouwgewassen en producten voor huis- en 

tuinproducten. Het segment “zout” levert voedingszout, industrieel zout en zout voor 

chemisch gebruik, evenals dooizout in het kader van de verkeersveiligheid. De 

geconsolideerde omzet van de vennootschap in 2012 bedroeg ongeveer EUR 4 

miljard. 
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 PotashCorp is een geïntegreerd meststofproductenbedrijf, dat kalium, fosfaat en 

stikstof produceert. Het bezit en exploiteert in Canada vijf kaliummijnen in de 

provincie Saskatchewan en één in de provincie New Brunswick. Het beschikt 

eveneens over minerale rechten in de Esterhazymijn in Saskatchewan, alwaar kalium 

wordt geproduceerd in toepassing van een mijnbouw- en verwerkingsovereenkomst 

met een derde partij. De fosfaatactiviteiten van PotashCorp omvatten de productie en 

de verkoop van vaste en vloeibare fosfaatmeststoffen, voedingssupplementen voor 

dieren en industrieel zuur, dat gebruikt wordt in voedingsproducten en in industriële 

processen. De stikstofactiviteiten omvatten de productie van stikstofmeststoffen, 

stikstofvoeding en industriële producten, waaronder ammoniak, ureum, 

stikstofoplossingen, ammoniumnitraat en salpeterzuur. De omzet voor het jaar 2012 

bedroeg ongeveer EUR 6 miljard. 

 The Mosaic Company is een producent en marketeer van geconcentreerde fosfaat- en 

kaliumvoedingsstoffen voor gewassen voor de globale landbouwindustrie. De 

vennootschap bestaat uit een fosfaat- en een kaliumsegment. Het fosfaatsegment bezit 

en exploiteert mijnen en verwerkingsfabrieken, die fosfaatmeststoffen en 

voedingsfosfaten produceren. Het kaliumsegment doet aan mijnbouw en verwerkt 

kalium in Canada en in de Verenigde Staten. De vennootschap heeft vier mijnen in 

Canada in de provincie Saskatchewan en twee in de Verenigde Staten, gelegen in New 

Mexico en Michigan. Zowel fosfaat als kalium worden internationaal en in gans 

Noord-Amerika verkocht. In 2012 verwezenlijkte Mosaic een omzet van ongeveer 

EUR 8 miljard. 

 Yara International is een Noors bedrijf dat zich bezighoudt met agrarische 

voedingstoffen en industriële oplossingen. De vennootschap verwerkt minerale 

meststoffen, natuurlijke mineralen en stikstof uit de lucht tot producten voor 

landbouwers en industriële klanten. Haar activiteiten zijn opgesplitst in drie operatieve 

segmenten: downstream, industrieel en upstream. Downstream biedt een gamma 

meststofproducten en diensten aan, gaande van standaard stikstofproducten tot 

volwaardige voedingsstoffen voor gewassen. Het industriële segment ontwikkelt en 

verhandelt chemische producten en kooldioxide voor de niet-meststoffenindustrie. 

Upstream produceert ammoniak, ureum, nitraten, NPK-meststoffen en andere 

producten die op stikstof zijn gebaseerd, evenals fosforzuur en voedingsfosfaten. Met 

activiteiten in 51 landen en de omzet van producten aan ongeveer 150 landen 

verwezenlijkte Yara International in 2012 een omzet van ongeveer EUR 11 miljard. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de (verwachte) belangrijkste financiële gegevens van de 

geselecteerde peer group voor 2013E, gebaseerd op de consensusramingen van de 

aandelenanalisten op 24 juli 2013. De ondernemingswaarde van de vergelijkbare 

beursgenoteerde vennootschappen werd als volgt bepaald: de marktkapitalisatie verhoogd 

met de netto schuld, minderheidsbelangen en pensioenschulden; en verminderd met 

beleggingen in niet-geconsolideerde vennootschappen op basis van de meest recente 

publicaties van de desbetreffende vennootschap.  

Zoals reeds vermeld zijn deze peer-vennootschappen niet helemaal vergelijkbaar met de 

Doelvennootschap omdat deze vergelijkbare vennootschappen gemiddeld duidelijk groter 

zijn dan de Doelvennootschap, op het vlak van marktkapitalisatie, omzet en 

ondernemingswaarde. De peer-vennootschappen hebben voorts hogere EBITDA - , EBIT -  

en netto resultaatsmarges dan de Doelvennootschap. 
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Tabel 2 : Peer Group – Overzicht van de belangrijkste financiële gegevens van de geselecteerde peer group in EUR miljoen 

Naam 

Marktkapita

lisatie(1) 

Onderneming

swaarde 

(OW)(2) 

Omzet  

2013E 

EBITDA 

2013E(%)(3) 

EBIT 

2013E (%)(4) 

Netto-inkomen 

2013E (%) 

Acron Group 1.154 2.267 1.672 24,6% 20,8% 13,8% 

Agrium 9.964 12.084 12.067 17,1% 14,1% 9,3% 

CF Industries 8.549 7.783 4.261 49,6% 41,8% 26,1% 

ICL Israel chemicals 9.878 11.191 5.101 27,7% 23,0% 18,3% 

K+S 4.946 5.335 4.088 25,6% 19,7% 13,2% 

PotashCorp 24.879 26.618 6.277 49,9% 42,8% 31,2% 

The Mosaic Company 16.851 14.654 7.559 29,3% 23,0% 18,2% 

Yara International 9.410 8.370 10.780 16,9% 12,6% 10,1% 

Gemiddeld 10.704 11.038 6.476 30,1% 24,7% 17,5% 

Doelvennootschap 52 74 289 (5) 3,4%(5) 1,9%(5) 1,3%(5) 

Bron: Thomson One op 24 juli 2013, jaarverslagen en kwartaalverslagen voor de vergelijkbare beursgenoteerde 

vennootschappen,  rapportering door de Doelvenoostschap van de resultaten over het eerste semester 2013 

Opmerking: alle bedragen zijn uitgedrukt in miljoen EUR 

(1) Marktkapitalisatie gebaseerd op de koers van 24 juli 2013  

(2) Ondernemingswaarde = marktkapitalisatie verhoogd met de netto schuld, minderheidsbelangen en pensioenschulden; 

verminderd met beleggingen in niet-geconsolideerde vennootschappen volgens de meest recente publicatie van de 

vennootschap 

(3) EBITDA = Earnings before Interest & Taxes, Depreciations and Amortization, – omzetsmarge 

(4) EBIT = Earnings before Interest & Taxes – omzetsmarge 

(5)De resultaten van de doelvennootschap over de laatste 12 maanden op 30 juni 2013 

De mediaan van de multiples betreffende de financiële gegevens voor 2013E en 2014E van 

de peer group (zoals weergegeven in tabel 3) wordt toegepast op de financiële ramingen van 

het management van de Doelvennootschap  voor de jaren 2013 en 2014 om de intrinsieke 

ondernemingswaarde te bepalen. Voorts bedraagt de financiële schuldpositie van de 

Doelvennootschap (met inbegrip van pensioenschulden) op het einde van het eerste semester 

van 2013 EUR 21,9 miljoen
1
en wordt deze afgetrokken van de ondernemingswaarde om de 

waarde van het eigen vermogen (“EV”) van de Doelvennootschap te bepalen. Vervolgens 

wordt het totaal aantal uitstaande aandelen (255.000) gebruikt om de waarde per Aandeel te 

bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 De netto financiële schuld positie op 30 juni 2013 houdt rekening met de rentedragende schulden ten belope EUR 22,5 miljoen, verhoogd met de 

voorziening voor pensioenverplichtingen ten bedrage van EUR 1,6 miljoen en verminderd met het bedrag van EUR 2.3 miljoen aan cash 

& liquide middelen  
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Tabel 3: Peer Group – Overzicht van multiples en premies/(kortingen) m.b.t. de Biedprijs 

Naam EV/Omzet EV/EBITDA EV/EBIT P/E 

 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 

Acron Group 1,4x 1,3x 5,5x 6,3x 6,,x 8,0x 5,0x 6,6x 

Agrium 1,0x 1,0x 5,8x 5,9x 7,1x 7,2x 8,9x 9,0x 

CF Industries 1,8 1,9x 3,7x 4,0x 4,4x 4,9x 7,7x 8,8x 

ICL Israel Chemicals 2,2x 2,1x 7,9x 7,3x 9,5x 8,8x 10,6x 9,7x 

K+S 1,3x 1,3x 5,1x 5,0x 6,6x 6,4x 9,2x 9,1x 

PotashCorp 4,2x 4,0x 8,5x 7,8x 9,9x 8,8x 12,7x 11,4x 

The Mosaic Company 1,9x 1,9x 6,6x 6,1x 8,4x 7,7x 12,3x 11,9x 

Yara International 0,8x 0,8x 4,6x 4,8x 6,1x 6,5x 8,7x 8,9x 

Mediaan 1,6x 1,6x 5,7x 6,0x 6,9x 7,5x 9,0x 9,0x 

Gemiddeld 1,8x 1,8x 6,0x 5,9x 7,3x 7,3x 9,4x 9,4x 

Intrinsieke Ondernemingswaarde 

(miljoen EUR) 

  59,1(1) 75,7(1) 40,4(1) 63,1(1) 58,5 75,4 

Intrinsieke waarde van het eigen 

vermogen (miljoen EUR)  

  37,2 53,9 18,5 41,2 36,6(2) 53,5(2) 

Intrinsieke waarde per Aandeel 

(EUR) 

  145,9  211,2 72,7 161,6 143,6 209,8 

Biedprijs premie/korting   39%  (4%) 180% 26% 42% (3%) 

Bron: Thomson One 24 juli 2013, verslag van aandelenanalisten,ondernemingsplan van de Doelvennootschap 2013 -2023 

Opmerkingen: (1) de Intrinsieke Ondernemingswaarde wordt verkregen door het gebruik van de mediaan van de EV/EBITDA 

of de EV/EBITmultiple 

(2) Intrinsieke waarde van het eigen vermogen wordt verkregen door het gebruik van de mediaan van de P/E multiple 

Zoals weergegeven in Tabel 3, en vergeleken met de intrinsieke aandelenprijs gebaseerd op 

de mediaan van de EV/EBITDA multiples, weerspiegelt de Biedprijs respectievelijk een 

premie van 39% en een korting van 4% op de intrinsieke aandelenprijs gebaseerd op de 

mediaan EV/EBITDA multiple voor 2013E en 2014E van de peer group. 

Gebaseerd op de mediaan EV/EBIT multiple, weerspiegelt de Biedprijs respectievelijk een 

premie van 180% en 26% op de intrinsieke aandelenprijs gebaseerd op de mediaan EV/EBIT 

multiple voor 2013E en 2014E van de peer group. 

Voor zover het operationeel resultaat (EBIT) kon worden beschouwd als een benadering 

voor het genereren van vrije kasstroom (in de veronderstelling dat afschrijvingen en 

waardeverminderingen een referentiepunt zijn voor de onderhoudsinvesteringenvan de 

ondernemingen), kan worden vastgesteld dat de vrije kasstroomgeneratie bij Rosier relatief 

zwak is in vergelijking met zijn peers. 

Gebaseerd op de mediaan P/E multiple betreffende 2013E en 2014E van de peer group, 

weerspiegelt de Biedprijs respectievelijk een premie van 42% en een korting van 3% op de 

intrinsieke aandelenprijs. 

De EV/omzet multiple werd niet weerhouden voor de waardering van de Doelvennootschap. 

De EV/omzet multiple werd niet weerhouden omdat de peer group een duidelijk hogere 

rentabiliteit heeft dan de Doelvennootschap (Tabel 2 toont een gemiddelde EBITDA-marge 

van 30,1% voor de peer-vennootschappen tegenover 3,4% voor de Doelvennootschap)
2
. 

                                                      
2 In dit geval merken we een duidelijk verschil op het vlak van rentabiliteit tussen de Doelvennootschap en de peer-vennootschappen. Hierdoor 
kunnen de EV/omzet multiples niet rechtstreeks worden gehanteerd. Om de EV/omzet multiples te kunnen hanteren, zou een regressie-analyse kunnen 

worden gemaakt, om rekening te houden met de verschillen, voor zover een dergelijke regressie statistisch gezien relevant is. In dit geval resulteert 

een regressie-analyse tussen EV/omzet en EBITDA-marge-resultaten in een R2= 0,6026 en impliceert deze regressie-analyse een EV/omzet multiple 
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Volgens de Bieder kan dit verschil worden verklaard door het niveau van verticale integratie 

van de peer group. Zoals reeds vermeld beschikken de meeste peers over eigen mijnen, 

terwijl de Doelvennootschap haar grondstoffen van derden moet kopen. 

(C) Multiples gehanteerd in vergelijkbare transacties 

Deze analyse bestaat erin de Biedprijs per Aandeel te vergelijken met de intrinsieke waarde 

van het aandeel, voortvloeiend uit de toepassing van de mediaan van de multiples 

waargenomen in vergelijkbare M&A transacties in de meststoffensector. 

Bij het bepalen van vergelijkbare transacties moet worden opgemerkt dat er voor vele van 

deze vergelijkbare transacties geen multiples beschikbaar zijn, omdat de transactiewaarde 

niet altijd publiek beschikbaar wordt gemaakt, of omdat er geen financiële gegevens 

betreffende de doelvennootschap worden verschaft. Deze transacties kunnen uiteraard niet 

worden gebruikt voor deze analyse. Bovendien werd er geen rekening gehouden met 

transacties met een ondernemingswaarde die duidelijk lager is dan die van de 

Doelvennootschap. In de praktijk werd enkel rekening gehouden met transacties (i) met een 

ondernemingswaarde van meer dan EUR 30 miljoen (voor 100% van de vennootschap) en, 

(ii) die plaatsvonden tijdens de afgelopen 5 jaar (waarbij de lente van het jaar 2008 wordt 

beschouwd als het eigenlijke startpunt van de financiële crisis, met als gevolg een instorting 

van de beurzen wereldwijd en de moeilijke macro-economische omstandigheden, die nog 

steeds voortduren).  

Bovendien merkt de Bieder op dat (i) de acquisitieprijs soms minder transparant is op het 

vlak van de onderliggende financiële gegevens van de doelvennootschap of de precieze 

transactiestructuur; (ii) de biedprijs voor elke transactie ook afhankelijk is van andere 

factoren in verband met de transactie (bvb. de transactiestructuur, waarborgen in de 

overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen, waarderingen die vóór de aankondiging 

van de transactie werden uitgevoerd, enz.); (iii) de analyse van de multiples van 

voorafgaande transacties rekening zou moeten houden met de algemene marktsituatie op het 

ogenblik van dergelijke transacties; en dat (iv) de relevantie van deze analyse beperkt is door 

het beperkt aantal transacties van vennootschappen met activiteiten die werkelijk met de 

activiteiten van de Doelvennootschap vergelijkbaar zijn. 

De Bieder heeft rekening gehouden met transacties waarvan de details openbaar werden 

gemaakt en waarvoor transactie-multiples kunnen worden berekend. De relevante 

doelvennootschappen zijn de volgende: 

 Biolchim SpA is een Italiaanse producent van wateroplosbare meststoffen. De 

inkomsten voor het jaar 2011 bedroegen EUR 38 miljoen. In november 2012 besloot het 

management om de vennootschap te verwerven middels een bedrijfsovername 

(secondary management buy-out) met behulp van Wisequity III, een Italiaans private 

equity fonds, voor EUR 30 miljoen. 

 Grupo Azoty is een Poolse producent van polyamide, acetal copolymeren, fluorplastic 

en caprolactam. De inkomsten voor het jaar 2011 bedroegen EUR 1.289 miljoen. In juli 

2012 verwierf Acron Groep, een producent van minerale meststoffen wereldwijd, een 

belang van 12,03% in de vennootschap. 

 Minudobreniya is een Russische producent van minerale meststoffen en een voormalige 

dochtervennootschap van Yara International. De vennootschap is gespecialiseerd in de 

                                                                                                                                                                                
over 2013E voor de Doelvennootschap van ongeveer 0,1x. Een dergelijke regressie is geen standaard waarderingsmethode en werd derhalve niet 

weerhouden.  
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productie van ammoniak, ammoniumnitraat, NPK en zwak salpeterzuur en verkoopt het 

gros van haar producten op de thuismarkt. De inkomsten voor het jaar 2010 bedroegen 

EUR 465 miljoen. In augustus 2011 werd de vennootschap overgenomen door het 

Cypriotische Laguz Management. 

 JSC Silvinit is een beursgenoteerde Russische producent van kaliummeststoffen en 

tafelzout. De inkomsten voor het jaar 2009 bedroegen EUR 773 miljoen. In augustus 

2010 verwierven Forman Commercial Ltd, en Fenguard Limited, twee 

holdingvennootschappen met zetel in Rusland, een belang van respectievelijk 24% en 

20% in de vennootschap. 

 Terra Industries, een vennootschap met zetel in de VS, is een producent en marketeer 

van stikstofproducten, en levert aan de landbouw- en de industriële sector. In 2008 

verwezenlijkte Terra Industries een inkomen van EUR 2,1 miljard. CF Industries 

verwierf de vennootschap in april 2010. 

 Saskferco is een Canadese producent van stikstofmeststoffen. Yara International 

verwierf 100% van de aandelen van The Mosaic Company. Tijdens het boekjaar 

eindigend op 31 mei 2008 had Saskferco ongeveer 150 werknemers en verwezenlijkte 

een inkomen van EUR 327 miljoen. 

 Common Market Fertilizers was een Belgische verdeler van meststoffen en 

verwezenlijkte een inkomen van EUR 340 miljoen in 2007. Het verkoopsvolume van 

voedingsstoffen voor gewassen bedroeg 2 tot 2,5 miljard ton. De verwerving van een 

belang van 70% in 2008 kaderde binnen de strategie van Agrium om het gehele 

distributiesegment uit te breiden. CMF had 60 werknemers en dochtervennootschappen 

in Frankrijk, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Bulgarije, en 

verkocht producten in Spanje, Nederland, Ierland, Griekenland, Denemarken en Zuid-

Amerika. In 2010 verwierf Agrium de overblijvende 30%. 

 Minudobreniya is een Russische producent van minerale meststoffen en is 

gespecialiseerd in de productie van ammoniak, ammoniumnitraat, NPK en zwak 

salpeterzuur. De inkomsten voor het jaar 2007 bedroegen EUR 117 miljoen. CI-

Chemical Invest Ltd, een Russische beleggingsholdingvennootschap, die reeds in het 

bezit was van een belang van 44,27% in de vennootschap, verwierf ook de 

overblijvende 55,73%. 
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Bron: Mergermarket, jaarverslagen van de doelvennootschappen, jaarverslag van Rosier van 2012 en resultaten van het 

eerste semester van 2013 
Opmerking: (1) Multiples werden toegepast op de financiële gegevens van de Doelvennootschap over de afgelopen 12 

maanden per 30 juni 2013, aangezien overname-multiples berekend worden op basis van de meest recente financiële 

gegevens die beschikbaar zijn voor het publiek met betrekking tot de doelvennootschappen, op datum van voltooiing van de 
betrokken transactie 

Zoals weergegeven in tabel 4 leiden de transactie-multiples tot een relatief brede prijsvork 

voor de Doelvennootschap, gebaseerd op de mediaan EV/EBITDA multiples en EV/EBIT 

multiples van de vergelijkbare transacties. De Biedprijs van EUR 203,38 vertegenwoordigt 

een premie van respectievelijk 8%, 269% en 126% op de intrinsieke Aandelenprijs voor de 

Doelvennootschap, gebaseerd op de mediaan EV/EBITDA, EV/EBIT en P/E multiple van 

de vergelijkbare transacties. Er moet worden opgemerkt dat de mediaan transactie-multiple 

werd toegepast op de financiële gegevens over de twaalf laatste maanden per 30 juni 2013.  

De EV/omzet multiple werd niet gebruikt omwille van de verschillen in de onderliggende 

rentabiliteit van de doelvennootschappen. In dit geval kon er geen statistisch relevante 

EV/omzet regressie versus EBITDA-marge worden uitgevoerd omwille van het beperkt 

aantal vergelijkbare transacties en een gebrek aan homogeniteit tussen de transacties. De 

doelvennootschappen hebben een gemiddelde EBITDA-marge van 28,1%, tegenover 3,4% 

bij de Doelvennootschap. 

(D) De discounted cash flow-methode (“DCF”) 

Het doel van de discounted cash flow-analyse (“DCF”) is het bepalen van de 

ondernemingswaarde van een vennootschap door het actualiseren van haar toekomstige vrije 

kasstromen. De waarde van het eigen vermogen wordt verkregen door de netto financiële 

schuld positie van de vennootschap en in mindering te brengen van de ondernemingswaarde. 

De verwachte vrije kasstromen van de Doelvennootschap steunen op de door het 

management van de Doelvennootschap gemaakte ramingen betreffende de toekomstige 

prestaties van de Doelvennootschap. Er moet worden opgemerkt dat deze financiële 

ramingen de periode 2013-2023 beslaan en standpunten inhouden betreffende toekomstige 

ontwikkelingen op het vlak van inkomen, EBITDA, EBIT, belastingvoet, werkkapitaal en 

investeringen (samen naar verwezen als het ‘ondernemingsplan’). Er moet worden 

opgemerkt dat het ondernemingsplan opgesteld werd in maart 2013 en niet werd besproken, 

Tabel 4: Vergelijkbare transactie-multiples en premies/(kortingen) op de Biedprijs 

Voltooiing Bieder Doelvennootschap 

Ondenemingswaar

de (miljoen€) EV/omzet 

EV/EBIT

DA EV/EBIT P/E 

nov-12 Wisequity III Biolchim SpA 30 0,8x 7,5x na na 

jul-12 Acron JSC Grupo Azoty SA 839 0,7x 4,6x 6,0x 4,7x 

aug-11 Laguz Management Minudobreniya 908 2,1x 10,2x 11,6x 15,8x 

aug-10 Forman Commercial Ltd, JSC Silvinit 4,037 4,6x 6,5x 7,2x 12,6x 

apr-10 CF Industries Terra Industries 3,716 1,7x 6,7x 7,7x 7,6x 

oct-08 Yara International Saskferco products 996 
3,1x 7,8x na na 

jul-08 Agrium Common Market 

Fertilizer 

102 

0,3x 12,9x 14,2x na 

mar-08 CI-Chemical Invest Ltd, Minudobreniya 259 2,4x 5,7x 6,0x 19,5x 

Mediaan    1,9x 7,1x 7,5x 12,6x 

Gemiddelde    2,0x 7,7x 8,8x 12,0x 

Financiële gegevens van de 

Doelvennootschap 30 juni 2013 LTM (1) 

  
 9,8 4,8 3,6 

Intrinsieke ondernemingswaarde (miljoen 

EUR) (gebaseerd op mediaan) 

  
 69,8 35,9 44,8 

Intrinsieke waarde van het eigen vermogen 

(miljoen EUR) 

  
 47,9 14,1 23,0 

Intrinsieke Aandelenprijs (EUR)    187,9 55,1 90,0 

Prijs van het Verplicht Bod premie/(korting)   

 8% 269% 126% 
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noch goedgekeurd door de raad van bestuur van Rosier. Voorts wenst de Bieder erop te 

wijzen dat het ondernemingsplan voor wat betreft de periode 2013-2023 verscheidene 

aannames bevat  die als optimistisch beschouwd kunnen worden, in het bijzonder voor wat 

betreft de verwachte aanhoudende toekomstige groei van de omzet en de verbetering van de 

winstmarge, in vergelijking met de  cycliciteit van de activiteiten van de Doelvennootschap 

uit het verleden.  

Desalniettemin werden geen wijzigingen aangebracht aan het ondernemingsplan zoals 

ontvangen van de doelvennootschap, met uitzondering van de wijzigingen met betrekking tot 

geprojecteerde investeringen en werkkapitaal zoals besproken met het management van 

Rosier. 

Het ondernemingsplan werd opgemaakt door Rosier’s management op basis van hun  

strategische visie op lange termijn en bevat onder andere de volgende veronderstellingen 

over de periode 2013-2023: 

 De geraamde omzetsevolutie is deels gebaseerd op de verwachtingen van de 

International Fertiliser Industry Association (IFA). Volgens deze verwachtingen zal de 

globale consumptie van meststoffen tussen 1,5% en 2,5% per jaar bedragen, in 

overeenstemming met de demografische groei en de evolutie van de voedingsgewoontes 

in de Aziatische landen. Er wordt verwacht dat de meststoffenprijzen tussen 2013 en 

2017 stabiel blijven en vanaf 2018 jaarlijks licht zullen stijgen. Er moet worden 

opgemerkt dat het moeilijk is om deze geraamde groeitendens betreffende de omzet dat 

in het ondernemingsplan wordt gebruikt, te vergelijken met de groei van de omzet 

gerealiseerd over de laatste jaren, aangezien de omzet relatief volatiel is geweest 

omwille van de prijsevolutie (bij wijze van voorbeeld: de geconsolideerde omzet 

bedroeg in 2008 EUR 315,9 miljoen, in 2009 EUR 113,7 miljoen, in 2010 EUR 223,4 

miljoen, in 2011 EUR 265 miljoen en in 2012 EUR 278,4 miljoen); 

 De geraamde EBITDA marge in het ondernemingsplan verbetert geleidelijk in de 

komende jaren, startend van de huidige 3,4% EBITDA marge over de laatste 12 

maanden naar rentabiliteitsniveau’s boven het historische gemiddelde (d.w.z. een 

gemiddelde EBITDA marge van 3,7% tijdens de laatste 3 jaar). Dit weerspiegelt de 

ambities van het management van Rosier voor een optimale product mix, een beter 

capaciteitsgebruik en een grotere kostenbesparing door schaalvergroting.  

 Werkkapitaal als een percentage van de omzet daalt licht over de periode van het 

ondernemingsplan tot een niveau onder het historisch gemiddeld percentage van 

werkkapitaal in functie van de omzet (werkkapitaal bedraagt gemiddeld 19% van de 

omzet tijdens de periode 2009-2012); 

 Jaarlijkse investeringen tijdens de periode 2013-2023 worden hoger geraamd dan de 

gemiddelde jaarlijkse investeringen van circa EUR 5 miljoen tijdens de afgelopen 3 

jaar. Buiten de investeringen voor onderhoud of het vernieuwen van belangrijke 

installaties, hebben de meeste kosten betrekking op (i) het vervangen van oude 

installaties, (ii) voorraden en (iii) veiligheid op het werk en werkomgeving. 

De eindwaarde wordt berekend door toepassing van de Gordon en Shapiro-methode op een 

normatieve vrije kasstroom, gebaseerd op de volgende aannames: 

 Een genormaliseerde EBITDA-marge in overeenstemming met de rentabiliteit die wordt 

behaald op het einde van de periode die is opgenomen in het ondernemingsplan; 
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 Een lange termijn groeipercentage van 1,25% - 1,75%. Gelieve in dit opzicht te noteren 

dat de Conference Board Global Economic Outlook, zoals uitgegeven in mei 2013, 

lange termijn verwachtingen betreffende de groei van het bruto binnenlands product van 

1,3% weergeeft voor  Europa overde periode 2019-2025 (Europa maakt ongeveer 60% 

van de omzet uit in het ondernemingsplan van de Doelvennootschap) of 1,6% voor de 

ontwikkelde economieën (waaronder Europa, de Verenigde Staten, Japan, Australië) of 

2,6% op wereldvlak; 

 De restwaarde (‘terminal value’) die betrekking heeft op de  vrije operationele 

kasstromen gerealiseerd na 2023, vertegenwoordigt 49% van de totale 

ondernemingswaarde. 

De vrije operationele kasstromen en de restwaarde worden geactualiseerd op 30 juni 2013, 

waarbij een actualisatievoet van 9,05% wordt gebruikt. Dit percentage werd bepaald door 

onder meer de CAPM-benadering (capital-asset-pricing-model) te hanteren voor de 

berekening van de kost van het eigen vermogen en de onderliggende assumpties voor de 

bepaling van dit percentage zijn gebaseerd op: 

 Een unlevered beta van 1,12 in overeenstemming met de mediaan van de unlevered 

beta’s zoals geschat door aandelenanalisten voor een reeks vergelijkbare 

vennootschappen, zoals gebruikt voor de analyse van de multiples van vergelijkbare 

beursgenoteerde vennootschappen; 

 Een risicovrij percentage van 2,6%, dat het rendement op Belgische 10-jarige 

staatsobligaties op datum van 26 juli 2013 vertegenwoordigt; 

 Een marktrisicopremie van 6,0% gebaseerd op het risico voor eigen vermogen voor 

België; 

 Een kost van schuldfinanciering (vóór belastingen) van 3,6%, gebaseerd op het 

rendement op Belgische 10-jarige staatsobligaties, verhoogd met een marge van 100 

basispunten; 

 Een effectieve belastingvoet van 30% in overeenstemming met de ramingen van het 

management in het ondernemingsplan, 

 Een verhouding financiële schuld / aandelenkapitaal (financiële schulden/marktwaarde 

van het eigen vermogen) van 14% in overeenstemming met de financiële structuur van 

een reeks vergelijkbare vennootschappen zoals deze gebruikt voor de analyse van de 

multiples van vegrelijkbare beursgenoteerde vennootschappen. Dit komt aldus overeen 

met de verhouding financiële schuld / aandelenkapitaal die voortvloeit uit de 

gemiddelde netto financiële schulden in het ondernemingsplan tijdens de periode 2013-

2023. 

Gesteund op deze aannames leidt de discounted cash flow – waardering tot een vork voor de 

ondernemingswaarde van EUR 72,1 miljoen tot EUR 73,4 miljoen, een vork voor de 

intrinsieke waarde van het eigen vermogen van EUR 50,2 miljoen tot EUR 51,6 miljoen, 

hetgeen overeenstemt met een aandelenprijs van EUR 196,9 tot EUR 202,3 (zie tabel 5),  

De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 2% ten opzichte van het middelpunt van het 

DCF-resultaat (Prijs per aandeel van EUR 199,5). 
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Tabel 5: Gevoeligheden van de DCF-waarderingsmethode  

 
 

Ondernemingswaarde (miljoen 

€) 

Waarde van het eigen vermogen 

(1) (miljoen €) 

Waarde van het eigen vermogen per 

aandeel (1) (€) 

  Groei op lange termijn Groei op lange termijn Groei op lange termijn 

Verdiscontering

spercentage 
 1,25% 1,50% 1,75% 1,25% 1,50% 1,75% 1,25% 1,50% 1,75% 

8,05%  83,6 84,6 85,8 61,7 62,8 63,9 242,1 246,2 250,7 

8,55%  77,4 78,3 79,2 55,6 56,4 57,3 217,9 221,2 224,7 

9,05%  72,1 72,7 73,4 50,2 50,9 51,6 196,9 199,5 202,3 

9,55%  67,4 67,9 68,5 45,5 46,0 46,6 178,5 180,5 182,7 

10,05%  63,2 63,6 64,1 41,3 41,8 42,2 162,2 163,8 165,5 

Opmerking (1): Zie tabel3  voor aanpassingen aan de ondernemingswaarde teneinde het eigen vermogen te kunnen afleiden en 

het aantal uitstaande aandelen om de waarde van het eigen vermogen per aandeel te kunnen afleiden 

In tabel 5 hierboven levert de Bieder ook het resultaat van een sensitiviteitsanalyse 

betreffende de actualisatievoet  door deze met 1% te verhogen of te verlagen (dit resulteert 

in een actualisatievoet gaande van 8% tot 10%) en het groeipercentage op lange termijn te 

laten variëren tussen 1,25% en 1,75%. De Bieder is van oordeel dat de hogere percentages 

voor de actualisatievoet (d.w.z. tussen 9%-10%) meer van toepassing zijn in het licht van:  

 De gemiddelde actualisatievoet toegepast door aandelenanalisten (gebaseerd op recente 

equity notes voor het merendeel van de vergelijkbare vennootschappen zoals gebruikt in 

de ’multiples van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven’-methodologie) variëren 

tussen 8,4% en 11,4%, met een gemiddelde actualiseringsvoet van 9,75%. Waarbij deze 

vergelijkbare vennootschappen een grotere marktkapitalisatie en een hogere liquiditeit 

hebben in vergelijking met de Doelvennootschap,  

 De DCF-waarderingsmethodologie en de bepaling van de actualisatievoet zoals 

hierboven beschreven houden geen rekening met een illiquiditeitskorting om de lagere 

liquiditeit van het Rosier-aandeel en de geringere grootte van de Doelvennootschap te 

weerspiegelen. Om het risico van het bezit van een minder liquide aandeel te 

weerspiegelen zou kunnen worden aangenomen dat de kost van het eigen vermogen zou 

moeten worden verhoogd om een dergelijk verhoogd risico weer te geven. Als 

bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een bijkomende small cap premie van 1% in de kost 

van het eigen vermogen (om de geringere grootte en de lagere liquiditeit van de 

Doelvennootschap te weerspiegelen) dan zou de actualisatievoet 9,93% bedragen 

(tegenover 9,05% zoals hierboven vermeld). 

Gebaseerd op deze hogere percenatges voor de actualisatievoet (d.w.z. tussen 9% en 10%), 

resulteert de discounted cash flow – waardering in een vork voor de ondernemingswaarde 

van EUR 63 miljoen tot EUR 73 miljoen, een vork voor de waarde van het eigen vermogen 

van EUR 41 miljoen tot EUR 52 miljoen, hetgeen overeenstemt met een aandelenprijs 

tussen EUR 162,2 en EUR 202,3 (zie tabel 6 hierboven).  

(E) Waarderingsparameters van Rosier tegenover de GPN-transactie 

Zoals reeds vermeld, verwierf Borealis op dezelfde dag als het afronden van de overname 

van het belang van 56,86% in Rosier, ook 100 % van de aandelen van GPN van de Total 

groep. GPN is de grootste producent van stikstofhoudende meststoffen in Frankrijk. Het 

bevoorraadt ongeveer 25% van de Franse markt, en heeft een omzet van EUR 500 miljoen. 

GPN heeft 760 werknemers in Frankrijk. De productiefaciliteiten zijn gevestigd in 

Grandpuits in de Parijse regio en Grand-Quevilly in Normandië. Borealis bevestigt dat beide 

acquisities afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar werden onderhandeld, vooral met 
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betrekking tot de prijs die werd betaald voor de aandelen van GPN enerzijds en die van 

Rosier anderzijds.  

Op 28 juni 2013 werd de transactie met de Total groep voor het 100%-belang in GPN 

afgerond. Het totale overnamebedrag voor 100% van het aandelenkapitaal van GPN bevat 

een betaling in cash van EUR 113 miljoen (onderhevig aan een aanpassing gebaseerd op het 

werkkapitaal en de netto financiële schuldgraad op 30 juni 2013) en een 

resultaatsafhankelijke  verplichting. Met betrekking tot dit laatste, is Borealis met de Total 

groep overeengekomen om een maximaal bedrag van EUR 75 miljoen aan de Total groep te 

betalen indien een overeengekomen doel met betrekking tot de inkomsten tijdens een 

periode van 3 jaar, startende van de overnamedatum, wordt gehaald. 

Omwille van beperkingen in verband met vertrouwelijkheid, kan Borealis niet alle details 

van de GPN waardering onthullen. Borealis benadrukt evenwel dat de totale prijs die voor 

GPN werd overeengekomen met de Total groep in een lagere EV/EBITDA multiple 

resulteerde op de verwachte financiële gegevens van 2012 en de verwachte financiële 

gegevens op het moment van de GPN transactie, in vergelijking met de EV/EBITDA 

multiple zoals begrepen in de Biedprijs voor Rosier. Verder was de prijs voor GPN in 

overeenstemming met het resultaat van de DCF-waardering toegepast op een 

ondernemingsplan dat in het kader van de GPN-transactie was overgemaakt. Deze DCF-

waardering ging uit van (i) een actualisatievoet van 10% en (ii) een groeipercentage op lange 

termijn van 1,5% om de eindwaarde in 2023 af te leiden. Borealis hanteerde minder 

conservatieve parameters in de op Rosier uitgevoerde DCF-waardering, zoals uiteengezet in 

sectie (D) hierboven. Indien voor Rosier, een DCF-waardering met dezelfde parameters (als 

die gehanteerd voor de GPN DCF-waardering) zou worden toegepast, dan zou dit leiden tot 

een waarde per Rosier-aandeel van EUR 165,3. 

(d) Besluit 

(i) historische koersevolutie van het aandeel: 

 Het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen van het aandeel over de 30 

laatste dagen van EUR 211,38 zoals aangekondigd op 6 februari 2013 

vertegenwoordigt een korting van 1,7% ten opzichte van de slotkoers op 6 februari 

2013 en een premie van 0,9% ten opzichte van de gemiddelde verhandelingsprijzen 

van het aandeel van de week voorafgaand aan 6 februari 2013, en vertegenwoordigt 

een premie/korting van respectievelijk, 1,0%, (3,6%) en (8,3%) ten opzichte van de 

gemiddelde slotkoers van de zes, drie en twaalf laatste maanden. 

 Sinds de aankondiging van het Bod wordt de Biedprijs weerspiegeld in de evolutie 

van de aandelenkoers. Tussen 7 februari en 28 juni bedroeg het gewogen 

gemiddelde van de verhandelingsprijzen van het aandeel EUR 204,1. Op 28 juni 

ontvingen de aandeelhouders een dividend van EUR 8 per aandeel. Op 5 juli 2013, 

d.i. de datum vóór de openbaarmaking van het Bod door de FSMA (8 juli 2013) in 

overeenstemming met Artikel 7 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen, was de slotkoers van het Rosier-aandeel EUR 201,1 per 

aandeel. 

(ii) multiples van vergelijkbare beursgenoteerde vennootschappen: 

 Door een gebrek aan beursgenoteerde vennootschappen die gespecialiseerd zijn in 

NPK samengestelde meststoffen bestaat de geselecteerde peer group uit een brede 

waaier aan gevestigde meststoffenvennootschappen met verkoops- en/of 

operationele activiteiten wereldwijd, zoals Acron Group, Agrium, CF industries, 



 

 

 

 50  

 

ICL Israel Chemicals, K+S, PotashCorp, The Mosaic Company en Yara 

International. 

 Op 24 juli 2013 vertegenwoordigt de Biedprijs respectievelijk een premie van 39% 

en een korting van 4% op de intrinsieke prijs van het aandeel, gebaseerd op de 

mediaan van de EV/EBITDA multiples over 2013E en 2014E. Gebaseerd op de 

mediaan EV/EBIT multiples over 2013E en 2014E, weerspiegelt de Biedprijs 

respectievelijk een premie van 180% en een korting van 26%. Gesteund op de 

mediaan P/E multiples over 2013E en 2014E, vertegenwoordigt de Biedprijs 

respectievelijk een premie van 42% en een korting van 3%. 

 Gelieve te noteren dat deze vennootschappen niet volledig vergelijkbaar zijn met de 

Doelvennootschap, gelet op het verschil in (i) grootte, voor wat betreft de 

marktkapitalisatie, inkomsten en ondernemingswaarde; (ii) groeiparcours, 

rentabiliteit en marges en (iii) marktdynamiek van het segment van de productie van 

NPK samengestelde meststoffen in vergelijking met verticaal geïntegreerde 

meststoffengroepen. 

(iii) multiples van vergelijkbare transacties 

 Bij de analyse van de multiples van vorige overnametransacties dient rekening te 

worden gehouden met de algemene marktsituatie op het ogenblik van dergelijke 

transacties of met de omstandigheden die eigen zijn aan de vennootschap in kwestie. 

 De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 8%, 269% en 126% op de intrinsieke 

waarde van het aandeel, gebaseerd op de mediaan van de EV/EBITDA, EV/EBIT en 

P/E multiples.  

(iv) door verwijzing naar de discounted cash flow-methode 

 Het waarderingskader van de discounted cash flow-methode is gebaseerd op 

ramingen van het management van de Doelvennootschap voor de periode 2013-

2023. De ramingen zijn gesteund op schattingen van het management in verband 

met inkomsten, EBITDA, EBIT, belastingvoet, werkkapitaal en investeringen 

betreffende de betrokken periode. De Bieder is van oordeel dat het 

ondernemingsplan meerdere aannames bevat voor wat betreft de periode 2013-2023, 

die als optimistisch kunnen worden beschouwd, in het bijzonder voor wat betreft de 

verwachte aanhoudende toekomstige groei van de omzet en de evolutie van de 

winstmarge, in vergelijking met de  cycliciteit van de activiteiten van de 

Doelvennootschap uit het verleden. Het ondernemingsplan van de 

Doelvennootschap werd evenwel niet gewijzigd, met uitzondering van wijzigingen  

zoals werd besproken met het management van de Doelvennootschap betreffende de 

geraamde investeringen en het werkkapitaal. 

 Wat betreft de andere waarderingsparameters werd een actualisatievoet van 9,05% 

en een lange termijn groei van 1,25% tot 1,75% gehanteerd. Gebaseerd op deze 

assumpties resulteert de discounted cash flow-waardering in een prijsvork per 

aandeel van EUR 196,9 tot EUR 202,3, zonder rekening te houden met een korting 

voor illiquiditeit voor wat betreft de geringere grootte van de Doelvennootschap of 

de lagere liquiditeit van de Aandelen. De Biedprijs per Aandeel van EUR 203,38 

vertegenwoordigt een premie van 2% ten opzichte van het middelpunt van de 

resultaten van de DCF-waardering. De gedetailleerde sectie omtrent de DCF-

waardering omvat ook een ruimere sensitiviteitsanalyse. 
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Rekening houdend met de premie die wordt aangeboden bovenop de aan Total 

betaalde prijs voor de verwerving van een meerderheidsbelang en na de analyse van 

de verschillende waarderingsmethodes, is de Bieder van oordeel dat een Biedprijs 

van EUR 203,38 per Aandeel een aantrekkelijk bod is voor de Aandeelhouders. De 

Bieder is ook de mening toegedaan dat, gelet op de beperkte liquiditeit van de 

aandelen tijdens het afgelopen jaar, het Bod de Aandeelhouders van de 

Doelvennootschap een unieke kans biedt om hun aandelen onmiddellijk te gelde te 

maken zonder enige beperking betreffende de liquiditeit van de Aandelen. 

7.3 Compliance en geldigheid van het Bod 

(a) Besluitvorming binnen de raad van bestuur betreffende het Overnamebod 

Op 15 januari 2013 verleende de raad van toezicht van Borealis toestemming voor de 

verwerving van het meerderheidsbelang in Rosier en voor het uitbrengen van het 

daaropvolgende Overnamebod betreffende de Doelvennootschap. De raad van toezicht van 

Borealis is in overeenstemming met de statuten van Borealis en Oostenrijks recht het 

vennootschapsorgaan dat bevoegd is om over een dergelijke aangelegenheid te beslissen.  

(b) Vereisten van Artikel 57 juncto Artikel 3 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen 

Het Overnamebod voldoet aan de relevante voorwaarden zoals bepaald in Artikel 57 juncto 

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen: 

 het Overnamebod heeft betrekking op alle Aandelen, d.w.z. op alle uitstaande 

effecten met stemrecht, of die toegang geven tot stemrecht, uitgegeven door Rosier, 

andere dan de effecten die de Bieder of zijn verbonden vennootschappen reeds 

bezit/bezitten; 

 de onvoorwaardelijke en onherroepelijke beschikbaarheid van de voor de betaling 

van de Biedprijs voor alle Aandelen noodzakelijke middelen werd bevestigd door 

ING Bank NV/SA; 

 de voorwaarden van het Overnamebod voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in 

het bijzonder aan de bepalingen van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen en 

het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. De Bieder is van 

oordeel dat deze voorwaarden, en met name de Biedprijs, van dien aard zijn dat ze 

de Bieder in staat stellen om zijn doelstelling te verwezenlijken; 

 de Bieder verbindt er zich toe, wat zichzelf betreft, zich naar best vermogen in te 

spannen om het Overnamebod tot het einde door te zetten, evenwel onverminderd de 

voorwaarden bepaald in afdeling 7.1(c); en 

 de Loketbank zorgt voor de ontvangst van de Aanvaardingsformulieren, rechtstreeks 

of onrechtstreeks, en de verwerking van de betaling van de Biedprijs 

(c) Reglementaire Goedkeuring 

Het Overnamebod is niet onderworpen aan enige reglementaire goedkeuring, behoudens de 

goedkeuring van dit Prospectus door de FSMA. 

7.4 Indicatieve timing 
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Gebeurtenis  (Verwachte) datum 

Aankondiging van het voornemen van de Bieder om een Bod uit 

te brengen in overeenstemming met Artikel 8 van het Koninklijk 

Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 

6 februari 2013 

 

Kennisgeving aan de FSMA van het Overnamebod 8 juli 2013 

Datum van Openbaarmaking in overeenstemming met Artikel 7 

van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 8 juli 2013 

 

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA 27 augustus 2013 

 

Goedkeuring van de Memorie van Antwoord door de FSMA  27 augustus 2013 

 

Publicatie van de aankondiging van het bod 31 augustus 2013 

 

Publicatie van het Prospectus 2 september 2013 

 

Begin van de Initiële Aanvaardingsperiode 2 september 2013 

 

Sluiten van de Initiële Aanvaardingsperiode 4 oktober 2013 

 

Bekendmaking van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode 

9 oktober 2013 

 

Initiële Vereffeningsdatum 11 oktober 2013 

Verplichte heropening van het Overnamebod (indien de Bieder 

minstens 90% van de Aandelen houdt doch geen vereenvoudigd 

uitkoopbod (‘squeeze-out’) kan uitbrengen) 

14 oktober 2013 

 

Sluiten van de Aanvaardingsperiode van de verplichte 

heropening 

28 oktober 2013 

 

Bekendmaking van de resultaten van de verplichte heropening 31 oktober 2013 

 

Vereffeningsdatum van de verplichte heropening 5 november 2013 

 

Begin van de periode voor het vereenvoudigd uitkoopbod 

(‘squeeze-out’) (indien de verplichte heropening niet reeds het 

effect van een uitkoop (‘squeeze-out’) had) 

 

12 november 2013 

Sluiten van de Aanvaardingsperiode voor het vereenvoudigd 

uitkoopbod (‘squeeze-out’) 29 november 2013 

 
Bekendmaking van de resultaten van het vereenvoudigd 

uitkoopbod (‘squeeze-out’) 

5 december 2013 

 

Vereffeningsdatum van het vereenvoudigd uitkoopbod 

(‘squeeze-out’) 

10 december 2013 

7.5 Initiële Aanvaardingsperiode  

(a) Initiële Aanvaardingsperiode 

De Initiële Aanvaardingsperiode loopt van 2 september 2013 tot 4 oktober 2013 om 16:00 uur CET. 
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(b) Verlenging van de Initiële Aanvaardingsperiode  

In overeenstemming met Artikel 31 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen kan de Initiële Aanvaardingsperiode worden verlengd met vijf (5) Werkdagen. 

Dit zou het geval zijn indien de Bieder (of een persoon die in onderling overleg met de Bieder 

handelt) tijdens de Biedperiode op een andere manier dan middels het Overnamebod Aandelen 

verwerft (of zich ertoe verplicht zulks te doen) voor een prijs die hoger is dan de Biedprijs. In dat 

geval zal de Biedprijs worden aangepast zodat hij overeenstemt met deze hogere prijs en zal de 

Initiële Aanvaardingsperiode na de bekendmaking van deze nieuwe prijs met vijf (5) Werkdagen 

worden verlengd, teneinde alle Aandeelhouders in staat te stellen tegen de hogere biedprijs in te gaan 

op het Overnamebod. 

7.6 Heropening van het Bod 

Het Overnamebod kan of moet worden heropend in de volgende gevallen: 

(a) De Bieder verwerft minder dan 90% van de aandelen 

Indien de Bieder na de Initiële Aanvaardingsperiode minder dan 90% van de aandelen van 

de Doelvennootschap bezit, behoudt de Bieder zich het recht voor om het Overnamebod naar 

eigen goeddunken te heropenen. Een dergelijke vrijwillige heropening begint binnen de tien 

(10) Werkdagen vanaf de bekendmaking van het resultaat van de Initiële 

Aanvaardingsperiode en is van toepassing gedurende een bijkomende Aanvaardingsperiode 

van ten minste vijf (5) en ten hoogste 15 Werkdagen. De totale duur van de Initiële 

Aanvaardingsperiode en een eventuele vrijwillige heropening van het Bod mag in geen geval 

langer zijn dan tien (10) weken. 

(b) De Bieder verwerft ten minste 90% van de aandelen 

Indien de Bieder na de Initiële Aanvaardingsperiode ten minste 90% van de aandelen bezit, 

vindt er in overeenstemming met Artikel 35, 1° juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit 

op de Openbare Overnamebiedingen een verplichte heropening van het Overnamebod plaats.  

De verplichte heropening in overeenstemming met Artikel 35, 1° juncto Artikel 57 van het 

Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen is ook van toepassing indien de 

voormelde drempel van 90% niet onmiddellijk na de afloop van de Initiële 

Aanvaardingsperiode wordt bereikt, doch slechts na een vrijwillige heropening (zoals 

beschreven in afdeling 7.6(a) van het Prospectus). 

Bij een verplichte heropening in overeenstemming met Artikel 35, 1° juncto Artikel 57 van 

het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen zal het Overnamebod worden 

heropend binnen de tien (10) Werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van de 

afgelopen Aanvaardingsperiode, gedurende een bijkomende Aanvaardingsperiode van ten 

minste vijf (5) en ten hoogste 15 Werkdagen. 
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(c) De Bieder verwerft ten minste 95% van de aandelen 

Indien de Bieder na de Initiële Aanvaardingsperiode of na een bijkomende 

Aanvaardingsperiode ten minste 95% van de aandelen in Rosier bezit, dan heeft de Bieder 

het recht om in overeenstemming met Artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen en 

Artikelen 42 en 43 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen over te gaan tot een vereenvoudigde uitkoop (‘squeeze-out’), om de 

Aandelen die hij nog niet heeft verworven onder dezelfde voorwaarden als die bepaald in het 

Overnamebod, alsnog te verwerven.  

De vereenvoudigde uitkoopprocedure (‘squeeze-out’) gaat binnen de drie (3) maand vanaf 

het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode van start, gedurende een bijkomende 

Aanvaardingsperiode van ten minste 15 Werkdagen.  

Indien er daadwerkelijk een uitkoop (‘squeeze-out’) plaatsvindt, zullen alle Aandelen die 

niet te koop werden aangeboden in het kader van de uitkoop (‘squeeze-out’), bij voltooiing 

van de uitkoop geacht worden van rechtswege te zijn overgedragen aan de Bieder, waarbij er 

een consignatie van de voor de betaling van hun prijs noodzakelijke middelen plaatsvindt bij 

de Deposito-en Consignatiekas. 

Indien er een uitkoopbod (‘squeeze-out’) wordt uitgebracht, zullen de Aandelen bij het 

afsluiten van de uitkoop automatisch van NYSE Euronext Brussel worden geschrapt (voor 

nadere informatie zie afdeling 7.7 van het Prospectus). 

7.7 Schrapping en eventueel verplichte heropening van het Overnamebod 

Op het einde van het Overnamebod zal de Bieder overwegen om de schrapping van de Aandelen van 

NYSE Euronext Brussel aan te vragen. 

In overeenstemming met Artikel 7, §4 van de Wet van 2 augustus 2002, kan NYSE Euronext Brussel 

een financieel instrument schrappen (i) indien zij vaststelt dat omwille van bijzondere 

omstandigheden een normale en regelmatige markt voor dit instrument niet langer kan worden 

gehandhaafd, of (ii) wanneer dit instrument niet langer aan de regels van de gereglementeerde markt 

voldoet, tenzij een dergelijke maatregel de belangen van de beleggers of de ordelijke werking van de 

markt aanzienlijk zou kunnen schaden. NYSE Euronext Brussel moet de FSMA van een 

voorgestelde schrapping op de hoogte brengen. In overleg met NYSE Euronext Brussel kan de 

FSMA zich in het belang van de bescherming van beleggers tegen een schrapping verzetten.  

De formaliteiten betreffende de schrapping van de Aandelen zijn de volgende: (i) de uitgever dient 

bij NYSE Euronext Brussel een schrappingsverzoek in, waarin de redenen voor de schrapping 

worden opgegeven (gewoonlijk op grond van een gering handelsvolume en relatief hoge kosten in 

verband met de notering), (ii) geen verzet door NYSE Euronext Brussel en de FSMA, (iii) de 

vaststelling door NYSE Euronext Brussel van de effectieve schrappingsdatum, en (iv) de publicatie 

door NYSE Euronext Brussel van de datum waarop de schrapping van kracht wordt en van de 

voorwaarden voor de schrapping en andere relevante informatie betreffende de schrapping. 

Indien Rosier (op aanwijzing van de Bieder) binnen de drie (3) maand na het einde van de laatste 

Aanvaardingsperiode een verzoek tot schrapping indient, en indien op dat ogenblik de 

uitkoopprocedure, zoals uiteengezet in afdeling 7.6(c), nog niet van start is gegaan, dan moet de 

Bieder het Overnamebod in overeenstemming met Artikel 35,2° juncto Artikel 57 van het Koninklijk 

Besluit op de Openbare Overnamebiedingen binnen de tien (10) Werkdagen na de indiening van 

dergelijk verzoek heropenen voor een bijkomende Aanvaardingsperiode van ten minste vijf (5) 

Werkdagen en ten hoogste 15 Werkdagen.  
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Indien een uitkoopprocedure (squeeze-out), zoals bepaald in afdeling 7.6(c), wordt ingeleid, dan zal 

er na de sluiting van de uitkoop (‘squeeze-out’) automatisch een schrapping plaatsvinden. 

7.8 Uitkooprecht 

Indien (i) de Bieder als gevolg van het Overnamebod ten minste 95% van de aandelen bezit, en (ii) 

de Bieder geen uitkoop (‘squeeze-out’) inleidt zoals bedoeld in afdeling 7.6(c), dan mag iedere 

Aandeelhouder de Bieder verzoeken zijn Aandelen onder de voorwaarden van het Overnamebod te 

kopen, in overeenstemming met Artikel 44 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de 

Openbare Overnamebiedingen. 

Aandeelhouders die hun uitkooprecht wensen uit te oefenen moeten hun verzoek bij de Bieder 

indienen binnen de drie maand na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode, via aangetekende 

brief met ontvangstbewijs. 

7.9 Aanvaarding van het Overnamebod en betaling 

(a) Intrekking van de aanvaarding 

In overeenstemming met Artikel 25, 1° juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare 

Overnamebiedingen kunnen Aandeelhouders die in het kader van het Overnamebod hebben 

aanvaard, hun aanvaarding tijdens de relevante Aanvaardingsperiode steeds intrekken.  

Opdat de intrekking van een aanvaarding geldig zou zijn, moet deze schriftelijk en rechtstreeks 

worden gedaan bij de financiële tussenpersoon bij wie de Aandeelhouder zijn 

Aanvaardingsformulier heeft ingediend, onder verwijzing naar het aantal Aandelen dat wordt 

ingetrokken. Aandeelhouders die Aandelen op naam bezitten zullen door Rosier worden ingelicht 

over de te volgen procedure bij intrekking van hun aanvaarding. Indien de Aandeelhouder een 

andere financiële tussenpersoon dan de Loketbank op de hoogte brengt van zijn intrekking, is 

dergelijke financiële tussenpersoon verplicht (en aansprakelijk) voor het tijdig inlichten van de 

Loketbank over de intrekking. Het op de hoogte brengen van de Loketbank moet uiterlijk gebeuren 

op 4 oktober 2013, vóór 16:00 uur CET (met betrekking tot de Initiële Aanvaardingsperiode), of, 

desgevallend, op de datum die nader wordt bepaald in de relevante mededeling en/of persbericht. 

(b) Aanvaardingsformulier 

(i) Algemeen 

Aandeelhouders kunnen het Overnamebod aanvaarden en hun Aandelen verkopen 

door het Aanvaardingsformulier, gehecht als Bijlage 1 aan dit Prospectus, in te 

vullen en in te dienen, uiterlijk op de laatste dag van de Initiële 

Aanvaardingsperiode, of, desgevallend, op de laatste dag van de 

Aanvaardingsperiode van een heropening van het Bod, ingevuld en ondertekend.  

Het ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier kan kosteloos worden 

ingediend in de kantoren van de Loketbank.  

Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om hun aanvaarding rechtstreeks of 

onrechtstreeks via een andere financiële tussenpersoon te laten registreren. In dat 

geval moeten ze zich informeren omtrent de kosten die deze organisaties kunnen 

aanrekenen, en die de Aandeelhouders zullen moeten betalen.  

Deze financiële tussenpersonen zullen desgevallend de procedure beschreven in dit 

Prospectus naleven.  
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(ii) Bijkomende praktische instructies 

 Aandeelhouders die gedematerialiseerde Aandelen bezitten (boeking op een 

rekening) zullen hun financiële tussenpersoon opdracht geven om de 

Aandelen die op hun rekening bij deze financiële tussenpersoon zijn geboekt 

onmiddellijk over te dragen aan de Loketbank. Zulks geschiedt door het 

ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier neer te leggen bij de 

Loketbank of door hun aanvaarding op een andere manier bij de Loketbank 

te laten registreren, hetzij rechtstreeks, hetzij via andere financiële 

tussenpersonen. Andere financiële tussenpersonen moeten de aldus te koop 

aangeboden Aandelen onmiddellijk overschrijven op de rekening van de 

Loketbank.  

 Aandeelhouders die aandelen aan toonder bezitten worden vriendelijk 

verzocht om zich met de Aandelen rechtstreeks naar de Loketbank of een 

andere financiële tussenpersoon te begeven, opdat het dematerialisatieproces 

kan plaatsvinden en opdat de aldus geconverteerde Aandelen bovendien 

tijdig kunnen worden overgeschreven op de rekening van de Loketbank. 

 Aandeelhouders die Aandelen op naam bezitten zullen van Rosier een brief 

ontvangen, waaruit het eigendom van het aantal Aandelen blijkt en waarin 

de procedure wordt beschreven die moet worden gevolgd om hun ingevuld 

en ondertekend Aanvaardingsformulier in te dienen.  

(iii) Wettige eigendom van de Aandelen 

Aandeelhouders die hun Aandelen te koop aanbieden garanderen dat (i) zij wettig 

eigenaar zijn van de aldus te koop aangeboden Aandelen, (ii) zij bevoegd en 

bekwaam zijn om het Overnamebod te aanvaarden, en (iii) de aldus te koop 

aangeboden Aandelen vrij zijn van enig pand- of retentierecht of last. 

Indien de Aandelen in het bezit zijn van twee of meerdere personen moet het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk door al deze personen worden ondertekend.  

Indien de Aandelen met een recht van vruchtgebruik zijn bezwaard, dan moet het 

Aanvaardingsformulier zowel door de vruchtgebruiker als door de naakte eigenaar 

worden ondertekend. 

Indien de Aandelen belast zijn met een pandrecht, dan moet het 

Aanvaardingsformulier zowel door de pandgever als de pandnemer worden 

ondertekend, waarbij de pandnemer uitdrukkelijk moet bevestigen dat het pandrecht 

betreffende de betrokken Aandelen onherroepelijk en onvoorwaardelijk wordt 

opgeheven. Indien de Aandelen op een andere manier bezwaard zijn of het voorwerp 

uitmaken van een vordering of een ander belang, dan moeten alle begunstigden van 

dergelijke bezwaring, vordering of belang het Aanvaardingsformulier ondertekenen 

en onherroepelijk en onvoorwaardelijk verzaken aan dergelijke bezwaring, 

vordering of belang met betrekking tot die Aandelen.  

(c) Bekendmaking van de resultaten van het Bod 

In overeenstemming met Artikel 32 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de 

Openbare Overnamebiedingen maakt de Bieder binnen de vijf (5) Werkdagen na het einde 

van de Initiële Aanvaardingsperiode de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode 

alsook het aantal Rosier-aandelen dat als gevolg van het Overnamebod in het bezit van de 



 

 

 

 57  

 

Bieder is, bekend. Deze bekendmaking wordt via een persbericht gedaan, die zal worden 

gepubliceerd op de website van de Loketbank (www.ing.be) en op de website van de 

Doelvennootschap (www.rosier.eu). Indien de bekendmaking van de resultaten van de 

Initiële Aanvaardingsperiode wordt gecombineerd met enige handeling die een publicatie 

vereist overeenkomstig Artikel 11 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen, zullen 

de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode eveneens worden aangekondigd in een 

publicatie overeenkomstig Artikel 11 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen. 

Indien het Overnamebod zoals beschreven in afdeling 7.6 wordt heropend, zal de Bieder 

binnen de vijf (5) Werkdagen vanaf het einde van de relevante bijkomende 

Aanvaardingsperiode de resultaten van de relevante bijkomende Aanvaardingsperiode 

alsook het aantal Rosier-aandelen dat als gevolg van de relevante heropening in het bezit van 

de Bieder is, bekendmaken. Deze bekendmaking wordt via een persbericht gedaan, die zal 

worden gepubliceerd op de website van de Loketbank (www.ing.be) en op de website van de 

Doelvennootschap (www.rosier.eu). 

(d) Datum en methode van betaling 

Indien het Overnamebod slaagt, zal de Bieder de Biedprijs binnen de tien (10) Werkdagen 

na de publicatie van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode betalen aan 

Aandeelhouders die hun Aandelen tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode op geldige wijze 

te koop hebben aangeboden. 

Indien er door (een) eventuele heropening(en) van het Bod, zoals beschreven in afdeling 7.7, 

bijkomende Aanvaardingsperiodes zijn, dan zal de Bieder de Biedprijs binnen de tien (10) 

Werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van dergelijke bijkomende 

Aanvaardingsperiodes betalen. 

De betaling van de Biedprijs aan de Aandeelhouders die het Overnamebod rechtsgeldig 

hebben aanvaard geschiedt zonder enige voorwaarde of beperking, via overschrijving op de 

bankrekening die de Aandeelhouder in zijn Aanvaardingsformulier heeft aangegeven.  

De Bieder betaalt de taks op de beursverrichtingen, verschuldigd door de Aandeelhouders 

(voor nadere informatie zie afdeling 8.2). De Loketbank zal de Aandeelhouders in het kader 

van het Bod geen commissieloon noch enige andere kosten aanrekenen. Aandeelhouders die 

hun aanvaarding laten registreren bij een andere financiële instelling dan de Loketbank 

moeten zich omtrent de bijkomende kosten die deze instellingen kunnen aanrekenen, 

informeren en zullen dergelijke kosten zelf moeten dragen.   

Het risico betreffende de Aandelen en eigendom van de Aandelen die tijdens de Initiële 

Aanvaardingsperiode of tijdens een bijkomende Aanvaardingsperiode op geldige wijze te 

koop werden aangeboden worden op de Initiële Vereffeningsdatum of op de relevante 

daaropvolgende Vereffeningsdatum aan de Bieder overgedragen op het tijdstip dat de 

betaling van de Biedprijs door de Loketbank namens de Bieder wordt uitgevoerd (d.w.z. op 

het tijdstip dat de rekening van de Bieder met het oog op de betaling wordt gedebiteerd). 

(e) Tegenbod en hoger bod 

In het geval van een tegenbod of een hoger bod (waarvan de prijs ten minste 5% hoger moet 

zijn dan de Biedprijs) in overeenstemming met de Artikelen 37 tot 41 juncto Artikel 57 van 

het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, zal de Initiële 

Aanvaardingsperiode worden verlengd tot de afloop van de aanvaardingsperiode van het 

tegenbod (tenzij de Bieder het Overnamebod intrekt). Indien er een rechtsgeldig en beter 

tegenbod en/of een hoger bod wordt uitgebracht, kunnen alle Aandeelhouders die hun 
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Aandelen reeds te koop hadden aangeboden in het kader van het Overnamebod, gebruik 

maken van hun intrekkingsrecht in overeenstemming met Artikel 25 juncto Artikel 57 van 

het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen en van de procedure beschreven 

in afdeling 7.9. 

Indien de Bieder als reactie op het tegenbod een hoger bod uitbrengt, dan zullen alle 

Aandeelhouders die het Overnamebod hebben aanvaard van deze verhoogde prijs kunnen 

profiteren.  

7.10 Andere aspecten van het Bod 

(a) Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad van de Doelvennootschap heeft in overeenstemming met Artikel 44 

van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen een standpunt ingenomen. Dit standpunt is 

integraal gehecht als Bijlage 5 aan onderhavig Prospectus. 

(b) Financiering van het Overnamebod 

(i) Beschikbaarheid van de noodzakelijke middelen 

Zoals bepaald in Artikel 3 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen 

zijn de voor de betaling van alle Aandelen noodzakelijke middelen in het kader van het 

Overnamebod onherroepelijk en onvoorwaardelijk beschikbaar, krachtens de 

bevestigingsbrief van ING Bank NV/SA van 8 juli 2013. 

(ii) Details van de financiering 

De financiering van het Overnamebod zal exclusief geschieden met de bestaande middelen 

die ter beschikking staan van de Bieder. Dientengevolge zal de met het oog op het 

Overnamebod georganiseerde financiering geen weerslag hebben op de activa en passiva, 

noch op de resultaten of activiteiten van de Doelvennootschap. De weerslag van het 

Overnamebod op de activa en passiva en op de resultatenrekening van de Bieder wordt als 

zeer gering ingeschat. 

8. BELGISCHE FISCALE BEHANDELING VAN HET BOD 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van bepaalde fiscale overwegingen die, op de datum van het 

Prospectus, krachtens het Belgische recht van toepassing zijn op de overdracht van de Aandelen in het Bod 

en is niet bedoeld als een uitgebreide beschrijving van alle fiscale overwegingen die van belang kunnen zijn 

voor een beslissing om de Aandelen in het Bod aan te bieden. Er worden in dit hoofdstuk geen bijzondere 

regels besproken, zoals overwegingen met betrekking tot Belgische federale of regionale vermogens- en 

schenkingsrechten of fiscale regels die van toepassing kunnen zijn op bijzondere categorieën van houders 

van financiële instrumenten, en dit hoofdstuk mag daarom niet bij uitbreiding worden toegepast op 

onderwerpen die hier niet specifiek worden behandeld. Voor persoonlijke gevolgen, met inbegrip van 

grensoverschrijdende gevolgen, moet elke Aandeelhouder zijn eigen fiscale raadgever raadplegen. Deze 

samenvatting is gebaseerd op de wetten, regelgeving en toepasselijke belastingverdragen die in België van 

kracht zijn op de datum van dit Prospectus en die alle kunnen worden gewijzigd, mogelijk met 

terugwerkende kracht. Fiscale wetten van andere rechtsgebieden dan België worden in deze samenvatting 

niet besproken of in overweging genomen, evenmin als individuele omstandigheden van een Aandeelhouder. 

De samenvatting hieronder is niet bedoeld en mag niet beschouwd worden als fiscaal advies. 

Voor de doeleinden van deze samenvatting betekent (i) “Belgische natuurlijke persoon” iedere natuurlijke 

persoon die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting (d.i. een natuurlijke persoon die zijn 
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woonplaats of de zetel van zijn fortuin in België gevestigd heeft of de voor de doeleinden van het Belgische 

fiscaal recht ermee gelijkgestelde natuurlijke personen); (ii) “Belgische vennootschap” enigerlei 

vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting (d.i. een vennootschap met 

maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van werkelijk bestuur in België); en (iii) “Belgische 

rechtspersoon” enigerlei rechtspersoon die onderworpen is aan de Belgische rechtspersonenbelasting (d.i. 

een rechtspersoon andere dan een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting, met 

maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van werkelijk bestuur in België). Een “natuurlijke 

persoon, vennootschap of rechtspersoon niet-inwoner” betekent een natuurlijke persoon, vennootschap of 

rechtspersoon die niet behoort tot één van de drie vorige categorieën. 

Deze samenvatting handelt niet over het belastingregime dat van toepassing is op Aandelen gehouden door 

Belgische fiscale inwoners via een vaste basis of een vaste inrichting gelegen buiten België. 

8.1 Belasting bij overdracht van Aandelen  

(a) Belgische natuurlijke personen 

Voor Belgische natuurlijke personen die aandelen als een private investering aanhouden zijn de 

meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de aandelen niet aan de Belgische 

inkomstenbelasting onderworpen. Minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. 

Het is echter mogelijk dat Belgische natuurlijke personen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting 

aan een afzonderlijk tarief van 33% (te verhogen met lokale aanvullende belastingen, die doorgaans 

6% tot 9% van de verschuldigde inkomstenbelasting bedragen), indien de op de aandelen 

gerealiseerde meerwaarde geacht wordt speculatief te zijn of buiten het normaal beheer van hun 

privévermogen te vallen. Minderwaarden op dergelijke transacties zijn fiscaal niet aftrekbaar. 

Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van aandelen gehouden voor beroepsdoeleinden zijn 

belastbaar aan de gewone progressieve belastingtarieven in de personenbelasting, behalve met 

betrekking tot aandelen die langer dan vijf jaar gehouden werden en die belastbaar zijn aan een 

afzonderlijk tarief van 16,5% (te verhogen met lokale aanvullende belastingen). Minderwaarden op 

de aandelen geleden door Belgische natuurlijke personen die de aandelen voor beroepsdoeleinden 

aanhouden, zijn in principe fiscaal aftrekbaar en de verliezen die volgen uit deze minderwaarden 

kunnen desgevallend onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen. 

(b) Belgische vennootschappen 

Belgische vennootschappen (die geen kleine vennootschappen zijn in de zin van artikel 15 van het 

Wetboek van Vennootschappen (Kleine Vennootschappen)) zijn onderworpen aan de Belgische 

vennootschapsbelasting aan een afzonderlijk tarief van 0,412% op meerwaarden gerealiseerd naar 

aanleiding van de vervreemding van aandelen, op voorwaarde dat (i) de voorwaarden in verband met 

belasting van het onderliggende uitgekeerde inkomen, zoals bepaald in artikel 203 van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen 1992 (de Artikel 203 Belastingvoorwaarden) vervuld zijn en (ii) de 

aandelen gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar in volle eigendom werden 

aangehouden. Het afzonderlijke tarief van 0,412% op de meerwaarden kan niet gecompenseerd 

worden door fiscale aftrekken voorzien in de artikelen 199 tot 206 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992 (zoals de aftrek voor risicokapitaal), noch door fiscale verliezen of 

belastingkredieten. 

Vennootschappen met zetel in België die kwalificeren als Kleine Vennootschappen zijn in principe 

niet onderworpen aan Belgische belasting op meerwaarden naar aanleiding van de vervreemding van 

aandelen, op voorwaarde dat (i) de Artikel 2013 Belastingvoorwaarden vervuld zijn en (ii) de 

aandelen gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar in volle eigendom werden 

aangehouden. 
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Als deze minimale houdperiode van één jaar niet vervuld is (maar de Artikel 203 

Belastingvoorwaarden wel vervuld zijn), dan zijn meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de 

vervreemding van aandelen bij Belgische vennootschappen (zowel Kleine Vennootschappen als 

andere vennootschappen) belastbaar in de vennootschapsbelasting aan een afzonderlijk tarief van 

25,75%. 

Minderwaarden op aandelen gerealiseerd door Belgische vennootschappen (zowel Kleine 

Vennootschappen als andere vennootschappen) zijn in principe niet aftrekbaar. 

Als de aandelen deel uitmaken van een handelsportefeuille van vennootschappen die het voorwerp 

zijn van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van kredietinstellingen, 

beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, 

zullen de meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de vervreemding van deze aandelen 

onderworpen zijn aan het standaardtarief in de vennootschapsbelasting en zullen in dat geval de 

minderwaarden op deze aandelen fiscaal aftrekbaar zijn. 

(c) Belgische rechtspersonen 

Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de aandelen door Belgische rechtspersonen zijn in 

de regel vrijgesteld van belasting en minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. 

(d) Natuurlijke personen niet-inwoners of vennootschappen niet-inwoners 

Natuurlijke personen of vennootschappen niet-inwoners zijn in principe niet aan de Belgische 

inkomstenbelasting onderworpen op meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de aandelen, 

tenzij de aandelen worden aangehouden in het kader van een beroepswerkzaamheid die in België via 

een Belgische inrichting wordt verricht. In dergelijk geval zijn dezelfde principes van toepassing 

zoals beschreven voor Belgische natuurlijke personen (die de aandelen voor beroepsdoeleinden 

aanhouden) of Belgische vennootschappen. 

Natuurlijke personen niet-inwoners die de aandelen niet voor beroepsdoeleinden gebruiken en die 

hun fiscale woonplaats hebben in een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft 

afgesloten of waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten dat het recht om 

meerwaarden op de aandelen te belasten toekent aan België, zullen in België aan belasting 

onderworpen worden als de meerwaarden geacht worden speculatief te zijn of buiten het normale 

beheer van hun privévermogen te vallen en de meerwaarden behaald of verkregen werden in België. 

Minderwaarden zijn in principe niet aftrekbaar. 

8.2 Taks op de beursverrichtingen  

Er wordt een taks op de beursverrichtingen geheven, momenteel aan een tarief van 0,25% van de 

aankoopprijs op elke vergoeding in contanten betaald voor de aandelen aangeboden in het Bod via een 

professionele tussenpersoon. Deze taks is echter beperkt tot maximaal EUR 740 per belastbare transactie. De 

taks is afzonderlijk verschuldigd door elke partij bij een dergelijke transactie, d.i. de verkoper (overdrager) 

en de koper (verkrijger), beide te innen door de professionele tussenpersoon. 

Deze taks is niet verschuldigd door: 

(A) professionele tussenpersonen, als bedoeld in de artikelen 2, 9° en 10° van de Wet van 2 augustus 

2002, handelend voor eigen rekening; 

(B) verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2, §1 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 

controle der verzekeringsondernemingen, handelend voor eigen rekening; 
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(C) instellingen voor pensioenvoorziening vermeld in artikel 2, 1° van de wet van 27 oktober 2006 

betreffende het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening handelend voor eigen 

rekening; 

(D) instellingen voor collectieve belegging, handelend voor eigen rekening; en 

(E) niet-inwoners, handelend voor eigen rekening, gegeven dat ze een certificaat aan de financiële 

tussenpersoon in België bezorgen dat hun hoedanigheid als niet-inwoner bevestigt. 

De Bieders zullen de taks op de beursverrichtingen verschuldigd door de Aandeelhouders ten laste nemen. 
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BIJLAGE I 

AANVAARDINGSFORMULIER 

Het aangehechte Aanvaardingsformulier betreffende de Aandelen moet worden ingevuld in tweevoud: één 

(1) exemplaar voor de Aandeelhouder; één (1) exemplaar voor de financiële tussenpersoon die het aanbieden 

van de Aandelen in het kader van het Bod registreert. 
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AANVAARDINGSFORMULIER 

VOOR HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN 

DOOR BOREALIS 

OP ALLE NIET REEDS DOOR DE BIEDER OF DOOR PERSONEN VERBONDEN MET DE 

BIEDER GEHOUDEN AANDELEN UITGEGEVEN DOOR ROSIER NV 

IN TE DIENEN OP UITERLIJK 4 OKTOBER 2013 VÓÓR 16.00 UUR CET 

 

Ik, ondergetekende (naam, voornaam of vennootschapsnaam): 

 _______________________________  

Met woonplaats / maatschappelijke zetel te (volledig adres):  ____________________________________  

Verklaar, nadat ik de mogelijkheid heb gehad om het Prospectus te lezen, dat: 

(a) Ik de voorwaarden van het Overnamebod zoals omschreven in het Prospectus aanvaard;  

(b) Ik er bij deze mee instem om de Aandelen vermeld in dit Aanvaardingsformulier, die ik in volle 

eigendom bezit, over te dragen aan de Bieder, in overeenstemming met de voorwaarden van het 

Prospectus, voor een prijs die bestaat uit een betaling in contanten van:  

 

EUR 203,38  per Aandeel 

 

(i) Ik draag de Aandelen over in overeenstemming met de aanvaardingsprocedure zoals 

uiteengezet in het Prospectus; en  

(ii) Ik erken dat alle verklaringen, garanties en verplichtingen, die geacht worden door mij te 

zijn gedaan in overeenstemming met het Prospectus, in dit Aanvaardingsformulier vervat 

zijn met betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen.  

 

Aandelen 

Aantal Vorm Instructies 

 .........................  Gedematerialiseerde 

Aandelen (boeking op een 

rekening) 

Deze Aandelen zijn beschikbaar op mijn 

effectenrekening en ik verleen machtiging om deze 

Aandelen van mijn effectenrekening over te dragen 

aan de Loketbank. 

 .........................  Aandelen op naam De brief van de Vennootschap waaruit blijkt dat ik 

eigenaar van de Aandelen ben is aangehecht. Ik 

verzoek bij deze dat deze Aandelen worden 

overgedragen aan de Bieder en ik benoem hierbij 

iedere bestuurder van Rosier NV als lasthebber, 

individueel handelend en met recht van 
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indeplaatsstelling, om deze overdracht te registreren in 

het register van aandelen op naam en om met het oog 

hierop alle nuttige handelingen te stellen. 

 

Ik verzoek hierbij dat de Biedprijs van de overgedragen Aandelen op de Vereffeningsdatum overgeschreven 

wordt op mijn rekening IBAN Nr. ________________________; BIC/SWIFT code________________ bij 

(naam bank) __________________. 

Ik ben er mij van bewust dat: 

(1) dit Aanvaardingsformulier, om geldig te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de Initiële 

Aanvaardingsperiode (of desgevallend, van de verlenging) in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde aanvaardingsprocedure zoals bepaald in het Prospectus moet worden ingediend, 

d.w.z. uiterlijk op 4 oktober 2013 vóór 16:00 uur CET, in overeenstemming met afdeling 7.9(b)(i) 

van het Prospectus;  

(2) (a) indien de Aandelen in het bezit zijn van twee of meerdere personen, dan moet het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk door al deze personen worden ondertekend; (b) indien de 

Aandelen met een recht van vruchtgebruik zijn bezwaard, dan moet het Aanvaardingsformulier 

zowel door de vruchtgebruiker als door de naakte eigenaar worden ondertekend; (c) indien de 

Aandelen belast zijn met een pandrecht, dan moet het Aanvaardingsformulier zowel door de 

pandgever als de pandnemer worden ondertekend, waarbij de pandnemer uitdrukkelijk moet 

bevestigen dat het pandrecht betreffende de betrokken Aandelen onherroepelijk en onvoorwaardelijk 

wordt opgeheven; (d) indien de Aandelen op een andere manier bezwaard zijn of het voorwerp 

uitmaken van een vordering of een ander belang, dan moeten alle begunstigden van dergelijke 

bezwaring, vordering of belang het Aanvaardingsformulier ondertekenen en onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk verzaken aan dergelijke bezwaring, vordering of belang met betrekking tot die 

Aandelen. 

(3) Ik sta niet in voor de betaling van enige kosten indien (a) het Aanvaardingsformulier in 

overeenstemming met punt (1) rechtstreeks bij de Loketbank wordt ingediend en (b) ik een rekening 

bij deze Loketbank heb. 

(4) Ik sta in voor alle kosten die worden aangerekend door een andere financiële tussenpersoon dan de 

Loketbank, zoals uiteengezet in (1). 

(5) Ik mag mijn aanvaarding gedurende de Aanvaardingsperiode tijdens dewelke ik mijn Aandelen te 

koop heb aangeboden intrekken. Opdat een dergelijke intrekking geldig zou zijn moet deze 

rechtstreeks schriftelijk worden ingediend bij de financiële tussenpersoon bij wie ik mijn 

Aanvaardingsformulier heb neergelegd, onder verwijzing naar het aantal Aandelen dat wordt 

ingetrokken. Voor zover ik eigenaar ben van Aandelen op naam, zal Rosier mij inlichten omtrent de 

te volgen procedure voor het intrekken van mijn aanvaarding. Indien ik een andere financiële 

tussenpersoon dan de Loketbank van mijn intrekking op de hoogte breng, is deze financiële 

tussenpersoon verplicht (en aansprakelijk) voor het tijdig inlichten van de Loketbank omtrent de 

intrekking. Het op de hoogte brengen van de Loketbank moet uiterlijk gebeuren op 4 oktober 2013, 

vóór 16:00 uur CET (met betrekking tot de Initiële Aanvaardingsperiode), of, desgevallend, op de 

datum die nader wordt bepaald in de relevante mededeling en/of persbericht. 

Ik erken dat ik alle nodige informatie heb ontvangen om een beslissing te nemen betreffende het al dan niet 

te koop aanbieden van mijn Aandelen in het kader van het Overnamebod. Ik ben mij bewust van de 

rechtsgeldigheid van het Overnamebod en de hiermee gepaard gaande risico’s en ik heb navraag gedaan in 

verband met de eventueel door mij verschuldigde belasting in het kader van de overdracht van mijn 

Aandelen aan de Bieder, waarvoor ik desgevallend alleen insta. 
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Tenzij anders vermeld hebben de bewoordingen van dit Aanvaardingsformulier dezelfde betekenis als in het 

Prospectus. 

 

Opgemaakt in twee exemplaren in (plaats)  _________________  

 

Op (datum):  _______________  

 

 

De Aandeelhouder De Loketbank / andere financiële tussenpersoon  

  

  

  

  

(handtekening) (handtekening) 

(naam, voornaam, vennootschapsnaam) (financiële tussenpersoon) 
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BIJLAGE 2 

KRUISVERWIJZINGSLIJST 

 

Paragraaf bij Bijlage I van het Koninklijk Besluit 

op de Openbare Overnamebiedingen 

Referentie 

3.1 Informatie betreffende Rosier 

Dochtervennootschappen Jaarverslag 2012: blz. 70 (Filiales et entreprises 

associées) (Onder 'Informations financières' op 

www.rosier.eu) 

Recente Ontwikkelingen Persberichten van 26 oktober 2012, 22 maart 2013 

en 16 mei 2013 en 1 augustus 2013 (Onder 

'Informations financières' op www.rosier.eu) 

Raad van bestuur: identiteit van de bestuursleden Jaarverslag 2012: blz. 16 (Onder 'Informations 

financières' op www.rosier.eu) 

Comités van de raad van bestuur Jaarverslag 2012: blz. 19 (Comité d’audit) en blz. 19 

(Comité de nomination et de rémunération) (Onder 

'Informations financières' op www.rosier.eu) 

Corporate governance charter (Onder 'Informations 

financières' op www.rosier.eu) 

3.2.1 Rekeningen van Rosier 

Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van 

Rosier per 31 december 2012 

Jaarverslag 2012: blz. 73 en blz. 29; Jaarrekening 

2012 (Onder 'Informations financières' op 

www.rosier.eu) 

Tussentijdse rekeningen van Rosier van 30 juni 

2013. 

Tussentijds Financieel Verslag betreffende de eerste 

6 maanden tot 30 juni 2013 (onder 'Informations 

financières' op www.rosier.eu) 

 

http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
http://www.rosier.eu/
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BIJLAGE 3 

GECONSOLIDEERDE JAAREKENING BOREALIS DD. 31 DECEMBER 2012  

Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2012 

 

EUR miljoen 2012 2011 

netto-omzet 7.545 7.096 

Productiekosten -6.557 -5.991 

Brutowinst 988 1.105 

Verkoop- en distributiekosten -554 -543 

Administratiekosten -180 -186 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling -96 -91 

Operationeel resultaat 158 285 

Netto resultaat in verbonden ondernemingen na belastingen 391 333 

Financiële inkomsten 12 10 

Financiële kosten -73 -71 

Winst vóór belastingen 488 558 

Belastingen -8 -51 

Nettoresultaat van de periode 480 507 

Toegerekend aan de:   

 Minderheidsbelangen 1 1 

 Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedervennootschap 479 506 
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten per 31 december 2012 

 

EUR miljoen 2012 2011 

Voor de periode beëindigd op 31 december    

Nettowinst van het boekjaar 480 507 

Netto winsten / verliezen uit de omrekening van resultatenrekeningen in 

vreemde valuta van buitenlandse activiteiten 

-6 33 

Herklassering in de winst- en verliesrekening tijdens het boekjaar 0 0 

 Belastingseffect erkend in gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 

Netto winsten / verliezen uit de omrekening van leningen op lange termijn 8 0 

Herklassering in de winst- en verliesrekening tijdens het boekjaar 0 1 

 Belastingseffect erkend in gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten -2 0 

Netto winsten / verliezen op afdekkingsinstrumenten voor investeringen in 

vreemde valuta in buitenlandse activiteiten 

-1 -11 

Herklassering in de winst- en verliesrekening tijdens het boekjaar 0 0 

 Belastingseffect erkend in gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 3 

Waarderingscorrectie voor de marktwaarde van kasstroom-

afdekkingsinstrumenten 

-35 -76 

Herklassering in de winst- en verliesrekening tijdens het boekjaar 51 4 

 Belastingseffect erkend in gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten -4 18 

Actuariële winsten en verliezen -53 15 

 Belastingseffect erkend in gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 14 -5 

Netto winsten / verliezen erkend in gerealiseerde en niet gerealiseerde 

resultaten 

-28 -18 

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 452 489 

Toegerekend aan de:   

 Minderheidsbelangen 1 0 

 Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedervennootschap 451 489 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2012 en 31 december 2011 - Activa 

 

EUR miljoen 31.12.2012 31.12.2011 

Activa   

Vaste activa   

Immateriële activa 273 220 

Materiële vaste activa   

 Fabrieken 2.383 2.243 

 Machines en uitrusting 29 34 

 Opbouw in uitvoering 192 168 

 2.604 2.445 

Investeringen in verbonden ondernemingen en joint ventures 1.751 1.382 

Overige deelnemingen 15 16 

Andere vorderingen en andere activa 15 13 

Uitgestelde belastingvorderingen 191 175 

Totaal van de vaste activa 4.849 4.251 

Vlottende activa   

Voorraden 1.053 938 

Vorderingen   

 Handelsvorderingen 584 352 

 Vorderingen van  verbonden ondernemingen 95 227 

 Fiscale vorderingen 10 33 

 Andere vorderingen en andere activa 300 231 

 989 843 

Liquide middelen 65 96 

Totaal van de vlottende activa 2.107 1.877 

Totaal van de activa 6.956 6.128 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2012 en 31 december 2011 – Passiva 

 

EUR miljoen 31.12.2012 31.12.2011 

Totaal van de passiva   

Eigen vermogen   

 Aandelenkapitaal en tussenkomst van vennoten 1.619 1.799 

 Reserves -62 -34 

 Overgedragen resultaat 2.060 1.511 

 3.617 3.276 

Minderheidsbelangen 10 10 

Totaal eigen vermogen 3.627 3.286 

Schulden   

Langlopende schulden   

 Leningen 1.236 1.016 

 Uitgestelde belastingverplichtingen 293 301 

 Personeelsbeloningen 284 224 

 Voorzieningen 49 68 

 Subsidies 23 25 

 Andere schulden 22 24 

 1.907 1.658 

Kortlopende schulden   

 Leningen 374 222 

 Handelsschulden 754 620 

 Fiscale vorderingen 7 11 

 Voorzieningen 5 5 

 Andere schulden 282 326 

 1.422 1.184 

Totaal van de schulden 3.329 2.842 

Totaal van de passiva 6.956 6.128 
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Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 

 

EUR miljoen Aandele

nkapitaa

l * en  

tussenko

mst van 

vennote

n 

Reserve 

voor 

actuariël

e 

winsten/

verlieze

n 

erkend 

in eigen 

vermoge

n 

Afdekki

ngsreser

ve 

Reserve 

voor 

niet-

gerealise

erde 

wisselko

ersversc

hillen 

Overged

ragen 

resultaat 

Toe te 

kennen 

totaal 

aan de 

houders 

van 

eigen-

vermoge

nsinstru

menten 

van de 

moederv

ennootsc

hap 

Toe te 

kennen 

aan 

minderh

eidsbela

ngen 

Totaal 

eigen 

vermoge

n 

Balans per 31 december 2010 1.799 -73 20 36 1.105 2.887 11 2.898 

Resultaat van het jaar 0 0 0 0 506 506 1 507 

Overige gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten 

0 10 -54 27 0 -17 -1 -18 

Totaal gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten 

0 10 -54 27 506 489 0 489 

Dividendbetalingen door 

dochtervennootschappen 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Dividendbetaling 0 0 0 0 -100 -100 0 -100 

Overdracht van reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balans per 31 december 2011 1.799 -63 -34 63 1.511 3.276 10 3.286 

Resultaat van het jaar 0 0 0 0 479 479 1 480 

Overige gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten 

0 -39 11 0 0 -28 0 -28 

Totaal gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten 

0 -39 11 0 479 451 1 452 

Dividendbetalingen door 

dochtervennootschappen 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Dividendbetaling 0 0 0 0 -110 -110 0 -110 

Overdracht van reserves -180 0 0 0 180 0 0 0 

Balans per 31 december 2012 1.619 -102 -23 63 2.060 3.617 10 3.627 

* Aandelenkapitaal van Borealis AG (meodervennootschap) bedraagt EUR 300.000. 
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BIJLAGE 4 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
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BIJLAGE 5 

STANDPUNT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 16 juli 2013 om 10u30 

Zijn aanwezig: Daniel Richir, Voorzitter 

  Geoffrey Delbecq, Secretaris 

  Pierre Decamps, Georges Delcoigne en André Midi, Leden 

 

1. Preambule 

 

In overeenstemming met artikel 42 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen 

(de “Wet”), heeft de Raad van bestuur van Rosier de vertegenwoordigers van het personeel in kennis 

gesteld van het verplicht openbaar overnamebod dat uitgebracht werd door Borealis op de aandelen van 

Rosier, al vanaf de aankondiging van de openbaarmaking van het bod. 

 

Op 11 juli 2013 heeft de Raad van bestuur het ontwerp van prospectus overgemaakt aan de 

Ondernemingsraad. 

 

Bovendien werd de Ondernemingsraad ingelicht over zijn recht om de vertegenwoordigers van het 

bestuursorgaan van Borealis ten laatste tien dagen na de aanvang van de aanvaardingsperiode van het bod te 

horen. In dit opzicht en rekening houdend met de vergaderingen dat de vertegenwoordigers van het 

personeel met de vertegenwoordigers van Borealis op 18 april en 2 juli 2013 hebben kunnen houden, 

beslist de Ondernemingsraad unaniem om af te zien van deze hoorzitting. 

 

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van de voornemens van Borealis, zoals die 

uiteengezet werden tijdens de presentatie die gegeven werd door de vertegenwoordigers van Borealis 

gedurende de voornoemde vergaderingen, en zoals beschreven in het ontwerp van prospectus. 

 

De Ondernemingsraad wenst te benadrukken dat met “Rosier” de verschillende juridische 

Entiteiten bedoeld worden die de Rosier Groep vormen: Rosier SA (België), Rosier Nederland BV 

(Nederland) en Rosier France SASU (Frankrijk). 

 

BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 

- 

ADVIES OMTRENT HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD VAN 

BOREALIS OP ROSIER 
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De heer Daniel Richir, Voorzitter van de Ondernemingsraad, vat de punten van het prospectus 

samen die in het bijzonder van belang zijn voor het personeel. 

 

2. Gevolgen van het bod op de positionering van Rosier 

 

De Ondernemingsraad neemt akte van: 

 De commerciële en industriële synergiën die mogelijk gemaakt worden door de positionering van 

Borealis wat betreft meststoffen en door de ontwikkelingsstrategie die Borealis duidelijk aankondigt 

(deze bestaat erin om op termijn de tweede grootste Europese meststoffenproducent te worden – 

de recente verwervingen van (i) GPN en (ii) de meerderheid inRosier, zijn in lijn met deze 

verklaring); 

 

 Het aangekondigde voornemen van Borealis om de productie-installaties van Rosier te verbeteren 

door de ontwikkeling en uitvoering van een belangrijk investeringsplan gespreid over verscheidene 

jaren. Borealis is van mening dat die verhoogde investeringen Rosier in de best mogelijke positie 

zullen plaatsten om haar positie op de meststoffenmarkt te verstevigen; 

 

 Het succes dat Borealis in het verleden behaald heeft en dat te wijten is, onder meer, aan haar 

commerciële en industriële organisatie, zoals die verwezenlijkt werd bij Borealis Linz (Oostenrijk), 

Borealis Pec-Rhin (Frankrijk) en LAT (Linzer Agro Trade); 

 

 Het commerciële doel van de meststoffen van Borealis: “De producten en technologieën van 

Borealis zijn ontworpen om aan de wereldwijde uitdagingen te beantwoorden wat betreft het 

klimaat en de voeding” – die waarden staan zeer dicht bij deze van Rosier; 

 

 De diversiteit in de producten van Rosier (korrels die aan de bijzondere noden van de planten –

geen basisproducten – en specialiteiten beantwoorden) en haar grote internationale aanwezigheid 

die belangrijke troeven zijn voor de ontwikkeling van de meststoffenafdeling van de Borealis Groep, 

waarbinnen Rosier een kenmerkende rol speelt. 

 

3. Gevolgen van het bod voor het personeel van Rosier 

 

De Ondernemingsraad neemt akte van de positie die Borealis ingenomen heeft tijdens de vergadering van 

de Raad van bestuur van Rosier op 31 mei 2013 en tijdens de informatievergaderingen die voor het 

personeel georganiseerd werden op 18 april en 2 juli 2013, volgens dewelke: 

 Alle lopende arbeidsovereenkomsten op datum van de overdracht automatisch zullen verdergezet 

worden, zonder enige wijziging; 

 Borealis zich verbindt ten aanzien van de werknemers van Rosier om niet over te gaan tot enig 

ontslag om economische redenen gedurende een periode van twee jaar vanaf de overname; 

 De overdracht geen enkele invloed zal hebben op de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst 

van de relevante sector, ondernemingsakkoorden, gebruiken en verbintenissen die gelden binnen 

Rosier; 

 Het personeel van Rosier deel zal uitmaken van een Europese organisatie (i.e. Borealis) die sterke 

ondernemingswaarden heeft; 

 Borealis een financieel sterke en stabiele onderneming is; 

 Borealis de werknemers van Rosier een werkomgeving biedt die gericht is op de lange termijn; 

 De meststoffenafdeling van Borealis winstgevend is en zeer goede resultaten neergezet heeft sinds 

haar integratie in Borealis in 2007; 
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 Borealis een investeerder is die zich op de lange termijn voor de ontwikkeling van de activiteit van 

Rosier engageert. 

 
4. Conclusie 

 

Rekening houdend met het voorafgaande geven de leden van de Ondernemingsraad unaniem een positief 

advies over het verplicht openbaar overnamebod, zoals beschreven in het ontwerp van prospectus dat hen 

bezorgd werd op 11 juli 2013 en waarvan uittreksels aangehecht zullen worden als bijlage bij deze notulen. 

 

 

Opgemaakt in Moustier, op 16 juli 2013 

 

 

[vijf namen met de relevante handtekeningen] 

[vijf parafen op elke bladzijde] 
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