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AANVULLING OP HET PROSPECTUS 

INZAKE

HET 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

Aanvaardingsperiode: 2 september 2013 tot 4 oktober 2013 (inbegrepen) om 16:00 uur CET
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1. ALGEMEEN

Dit document (de "Aanvulling") is een aanvulling in de zin van artikel 17 van de Wet op de Openbare 
Overnamebiedingen, op het Prospectus dat goedgekeurd werd door de FSMA op 27 augustus 2013.

Elk woord dat gedefinieerd is in het Prospectus zal dezelfde betekenis hebben in deze Aanvulling. 

De Bieder is verantwoordelijk voor de in deze Aanvulling vervatte informatie. De Bieder bevestigt dat, voor 
zover haar bekend, de gegevens in deze Aanvulling in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen 
gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Aanvulling zou wijzigen.

De Franstalige versie van deze Aanvulling werd op 23 september 2013 goedgekeurd door de FSMA 
overeenkomstig artikel 17 van de Wet op de Openbare Overnamebiedingen. Deze goedkeuring houdt geen 
beoordeling in over de opportuniteit of over de kwaliteit van het Bod, noch over de situatie van de Bieder of 
de Doelvennootschap.

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.

Deze Aanvulling op het prospectus is opgesteld in het Frans (de officiële versie), het Nederlands en het 
Engels, en maakt integraal deel uit van het Prospectus dat niet zal worden verspreid zonder deze Aanvulling.
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.

Het Prospectus, het Aanvaardingsformulier en deze Aanvulling, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de loketten
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, het 
Aanvaardingsformulier en deze Aanvulling beschikbaar op het internet op www.ing.be, www.rosier.eu en 
www.borealisgroup.com.

2. AANVULLING OP HET PROSPECTUS – PERSBERICHT INZAKE DE 
VOORUITZICHTEN VOOR HET DERDE KWARTAAL EN HET VOLLEDIGE 
BOEKJAAR 2013 

Op 19 september 2013 publiceerde Rosier een persbericht betreffende de vooruitzichten voor het derde 
kwartaal en het volledige boekjaar 2013, waarbij “sectie 5.8 – Recente Ontwikkelingen” van het Prospectus 
wordt aangevuld met de volgende inhoud:
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