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2 Voorwoord

Voorwoord (1/2)
• Op 19 oktober 2020 heeft Fugro een herfinanciering aangekondigd, waaronder een 

voorgenomen claimemissie. Fugro heeft daarom een bijzondere aandeelhoudersvergadering 

bijeen geroepen, welke zal plaatsvinden op 30 november 2020. In de vergadering zullen alle 

bestaande aandeelhouders1,2 de mogelijkheid krijgen om hun stem uit te brengen over 

besluiten die de claimemissie mogelijk maken en daarmee verband houden

• Fugro zal een prospectus publiceren voor de beoogde claimemissie, waarin onder meer de 

verschillende risicofactoren worden uiteengezet

• Zo gauw de uitoefenperiode van de beoogde claimemissie is gestart zullen bestaande 

aandeelhouders gevraagd worden een investeringsbeslissing te nemen. Iedere beslissing, 

waaronder het niet ondernemen van actie, heeft financiële gevolgen en moet zorgvuldig 

worden overwogen gebaseerd op bestudering van het gehele prospectus, waaronder de 

risicofactoren die daarin beschreven worden

1: Geregistreerde aandeelhouders kunnen in principe niet deelnemen in de Claimemissie maar kunnen zich mogelijk inschrijven op nieuwe 

aandelen tegelijk met de Claimemissie. Geregistreerde aandeelhouders die hiervoor in aanmerking komen zullen op de hoogte worden

gebracht door Fugro via een aparte mailing

2: Waar in deze presentatie wordt gesproken over "aandeelhouders" en "aandelen" wordt bedoeld "certificaathouders" en "certificaten van 

gewone aandelen
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3 Voorwoord

Voorwoord (2/2)
• Voordat u een beslissing neemt om uw inschrijvingsrechten uit te oefenen en te investeren in 

nieuwe aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen 

volledig te begrijpen

• Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een 

aanprijzing van de claimemissie

• U dient uw investeringsbeslissing te baseren op dit prospectus alleen

• Het prospectus zal kort na de bijzondere aandeelhoudersvergadering gratis in digitale vorm 

beschikbaar worden gesteld op de website van Fugro (www.fugro.com)

http://www.fugro.com/
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Inhoud

Inhoud

1. Over Fugro

2. Introductie van de claimemissie

3. Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders

4. Meer informatie
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Over Fugro
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Onze aarde is complex en continu in beweging

Over Fugro

Kennis van Geo-data is essentieel om gebouwen en infrastructuur te kunnen bouwen en onderhouden
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7 Over Fugro

Acquisition of Geo-data

Analysis of the data

Advice based on knowledge and insights

Change 

detection

Predictive 

maintenance

Life 

extension

Mitigate 

geohazards

Emergency 

alerts

Risk based 

inspection

Design 

optimisation

Simulations

Design 

Optimisation

Simulations

Emergency 

Alerts

Change 

Detection

Predictive 

Maintenance

Risk Based 

Inspection

Life 

Extension

Mitigate 

Geohazards

Fugro verzamelt Geo-data, analyseert en adviseert

Door zowel de bodem, de omgeving als de integriteit van een constructie te onderzoeken, adviseert

Fugro klanten en overheden om veilig en verantwoord te kunnen bouwen en onderhouden
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Fugro in één oogopslag

Over Fugro

Marktleider in Geo-data met een breed scala aan diensten

▪ Fugro is de wereldmarktleider in Geodata; Fugro verzamelt en analyseert Geo-data voor

de ontwikkeling, bouw en onderhoud van gebouwen, installaties en infrastructuur

▪ Fugro heeft het breedste dienstenaanbod in de markt en is actief in het in kaart

brengen van locaties en het onderzoeken van de integriteit van bouwwerken, zowel op 

zee als op land. Fugro is de #1 of #2 speler in al haar diensten

▪ Actief in 61 landen,  voornamelijk in energie en infrastructurele projecten, zowel op land 

als op zee

▪ Levert diensten voor alle fases van een projectlevenscyclus in een breed scala aan

markten. Goed gepositioneerd om in te spelen op de energietransitie

▪ Uitgebreid kostenbesparings- en efficiëntieprogramma om de impact van Covid-19 op 

te vangen

1. Seabed geclassificeerd als ‘asset held for sale’; 2. Gecorrigeerd voor de volgende posten: 1) Kosten voor verlieslatende contracten, (ii) herstructureringskosten en (iii) bepaalde adviseurs- en andere kosten of baten, waaronder andere grote kosten waar de groep voor 

heeft gecorrigeerd, zoals materiële juridische claims, grote afschrijvingen op oninbare vorderingen en andere grote eenmalige niet terugkerende posten

Vòòr invoering IFRS-16 Na invoering IFRS-16

2017 2018 1 2019 1 20191 H1 

20191

H1 

20201

9M 

20191

9M 

20201

Omzet (€m) 1.497 1.553 1.631 1.631 797 707 1.241 1.068

Adjusted EBITDA (€m)2 101 120 151 185 83 61 153 129

Adjusted EBIT (€m)2 (32) 30 64 68 23 4 65 45

Adjusted EBIT marge (%) (2,1%) 1,9% 3,9% 4,2% 2,9% 0,6% 5,3% 4,2%

12 maands orderboek (€m) 928 902 1.011 1.011 856 845 934 842

Bedragen in € miljoen

Fugro is wereldwijd actiefIn één oogopslag

41%

24%

21%

14%

Europa & Afrika Noord- & Zuid-Amerika

Zuidoost-Azië Midden-Oosten & India

Grootste kantoren
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Veerkrachtig en in staat flexibel te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden
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Fugro’s sterke punten

Over Fugro

Wereldmarktleider in Geo-data

1

Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie

2

Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie
3

Breed klantennetwerk op basis van jarenlange relaties

4

Wereldspeler met lokale benadering van klanten
5

‘Best in class’ en breed inzetbare bedrijfsmiddelen en vakspecialisten met focus op veilig werken
6

Onderscheidend door innovatie en digitalisatie

8

7
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Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie

Over Fugro

Duurzame groei in windparken op zee en infrastructuur

Omzet aandeel van belangrijkste marktsegmenten

▪ Niet-kernactiviteiten afstoten, zoals

trenching & kabelleggen (aan Global 

Marine), of stoppen, zoals de marine 

construction & installation business

▪ Seabed Geosolutions aangemerkt als

‘te koop’

▪ Focus op grote geïntegreerde

projecten

▪ Versterken van key account 

management

Olie & Gas Infrastructuur

▪ Flexibele inzet van middelen, 

expertise, producten en diensten in 

zowel olie & gas- als duurzame

energie projecten

▪ Samen met belangrijke Europese

klanten nieuwe projecten in Amerika 

en Azië aanbieden

▪ Versterken van klantrelaties met 

overheden en instituten die 

betrokken zijn bij klimaatadaptatie

zowel op land als op zee

NautischDuurzame energie

Prijsbepaling op basis van toegevoegde waarde van diensten voor klanten

Verbeteren efficiëntie voor klanten door digitale transformatie

Acties om te diversificeren over meerdere markten

1. Seabed geclassificeerd als ‘asset held for sale’; 2. Het gebruik van de term "middellange termijn“ moet niet gelezen worden als een aanduiding van een specifiek jaar

78%
74%

66%

57%
54% 52%

48%
42%

34%

12%
16%

21%

24%
24%

23%

23%

22%

23%

7% 11%
14%

19%

24%
30%

4%
5% 7% 7% 8% 7%

9% 10%
13%

8%
5% 4% 3% 4% 5%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 H1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Mid-term

Oil & Gas Infrastructure Renewables Nautical Other

1 11 1 1

Olie & Gas AndereInfrastructuur Duurzame energie Nautisch
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▪ Sterke, wereldwijde groei van projecten voor de ontwikkeling van 

duurzame energie, inmiddels goed voor 30% van de totale omzet van 

Fugro (in Q3 2020)

11

Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie

Over Fugro

Bron: Bedrijfsinformatie

Scala aan diensten voor de ontwikkeling van windparken op 

zee 

Ondersteunen van klanten om op een veilige, efficiënte en

verantwoorde wijze fossiele brandstoffen te winnen

Locatie onderzoek voor Ørsted

Greater Changhua project, Taiwan
7 Remote Operations Centers Autonome schepen 

Locatie onderzoek voor Norfolk 

Vanguard & Boreas projecten

▪ Groei van onbemande operaties op zee die op afstand vanuit ‘operation 

centers’ op land worden aangestuurd

▪ Minder personeel offshore, veiliger and lagere CO2 uitstoot
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Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie

Over Fugro

Bron: Bedrijfsinformatie

Het in kaart brengen van kustlijnen en zeebodem

In kaart brengen van kustlijnen

▪ Verzamelen en analyseren van 

Geo-data en adviseren van 

klanten en overheden t.b.v. 

dijkversterkingsprojecten

▪ Virtuele 3-D modellen voor veilig

en efficiënt beheer van 

infrastructurele netwerken zoals

wegen, elektriciteit en spoor

Beheer van bestaande

infrastructuur
In kaart brengen van de zeebodem

‘Ruimte voor de Rivier’ project in 

Nederland

▪ Uitgebreide hydrografische studies om de kustlijnen te beschermen

tegen de gevolgen van stijgende zeespiegels en duurzame

ontwikkeling van de zeebodem

Duurzame ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur
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Fugro’s pad naar winstgevende groei

Over Fugro

Doel 1: Inspelen op de toenemende vraag

naar energie & infrastructuur
Doel 2: differentiatie door het bieden van 

geïntegreerde digitale oplossingen

Doel 3: Gebruik van bestaande kennis en

ervaring in nieuwe groei markten

Visie: Geo-data wereldmarktleider
Adviseren van klanten op basis van Geo-data om gebouwen, installaties en infrastructuur op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen ontwerpen, bouwen en opereren

Missie: Samen kunnen we een veilige en leefbare wereld bouwen

AUTONOMOUS

CLIENT INTERFACES

REMOTE OPERATIONS

ADVANCED ANALYTICS

ROBOTICS

CONNECTED DATA

ACQUISITION ANALYSIS ADVICE

Onze expertise Trends
▪ Bevolkingsgroei

▪ Urbanisatie

▪ Technologie

▪ Klimaat verandering

Vers water

voorziening
Bestrijding van 

overstromingen

Beveiliging van 

navigatie software

In kaart brengen

van de oceanen

Sleutelfactoren Personeel Klant Kwaliteit Innovatie

Meer omzet

Hogere productiviteit

Hogere marges

Behouden van leidende marktposities

Versterken van commerciële slagkracht

Verbeteren van operationele efficiëntie

Met drie strategische doelstellingen



Restricted - External

14

Financiële doelstellingen op de middellange termijn(1)

Over Fugro

Vrije kasstroom(3)

4-7% 

Investeringen(4)

~€80-110 mln excl. Seabed

Noot: cijfers excl Seabed Geosolutions, tenzij expliciet anders aangegeven. 

1. Het gebruik van de term "middellange termijn“ moet niet gelezen worden als een aanduiding van een specifiek jaar; doelstellingen gaan niet uit van een additioneel significant negatief effect van Covid-19. 2. Return on capital employed wordt berekend exclusief specifieke posten

met NOPAT voor de laatste 12 maanden (op basis van een gemiddelde statutaire belastingvoet) gedeeld door capital employed (gemiddelde van de afgelopen 3 rapportageperioden). 3. Vrije kasstroom na leasebetalingen. 4 Incl. Seabed: ~€100-130 mln

Omzet

~€1.6-2.0 mrd

EBIT marge

8-12%

ROCE(2)

10-15%

Doelstellingen
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De herfinanciering van Fugro

15 Over Fugro

Fugro heeft een algehele herfinanciering aangekondigd, waaronder een voorgenomen claimemissie

Verhoging van het eigen vermogen: claimemissie en ‘cornerstone’ investeerders

De voorgestelde EUR 250 miljoen verhoging van Fugro’s eigen vermogen zal bestaan uit:

▪ Een plaatsing van nieuwe aandelen ter waarde van circa EUR 53,3 miljoen vóór de claimemissie bij een 

aantal gerenommeerde institutionele (‘cornerstone’) investeerders die daarvoor EUR 2,60 per aandeel 

zullen betalen

▪ Een claimemissie ter grootte van circa EUR 196,7 miljoen

– De ‘cornerstone’ investeerders hebben zich, naast de plaatsing vóór de claimemissie, gecommitteerd 

om ook mee te doen aan de claimemisse voor een bedrag van circa EUR 59,7 miljoen. Hierdoor komt 

de totale investering van de ‘cornerstone’ investeerders uit op EUR 113 miljoen

▪ De betrokken banken staan garant voor EUR 137 miljoen in de claimemissie; het restant in de circa EUR 

196,7 claimemissie na aftrek van de toegezegde circa EUR 59,7 miljoen ‘cornerstone’ investering

▪ Over de afgelopen maanden heeft Fugro 

samen met haar adviseurs alle mogelijke 

opties met betrekking tot een algehele 

herfinanciering van de balans onderzocht

▪ De voorgestelde herfinanciering bestaat uit:

I. Een verhoging van het eigen 

vermogen van circa EUR 250 miljoen 

door middel van (i) een claimemisse

en (ii) een investering door een 

aantal gerenommeerde institutionele 

investeerders (‘cornerstone’ 

investeerders)

II. Een herfinanciering van Fugro’s

bestaande bankfaciliteiten

▪ De Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen zijn van mening dat de 

claimemissie, de investering van de 

‘cornerstone’ investeerders en de 

herfinanciering van Fugro’s bestaande 

bankfaciliteiten in het belang zijn van Fugro, 

haar aandeelhouders en andere 

belanghebbenden

Achtergrond

Herfinanciering van Fugro’s bestaande bankfaciliteiten

De herfinanciering van Fugro’s bestaande bankfaciliteiten zal bestaan uit:

▪ Een nieuwe EUR 225 miljoen doorlopende kredietfaciliteit (welke verhoogd zal worden met EUR 25 

miljoen op voorwaarde van een succesvolle claimemissie) en een EUR 200 miljoen termijnlening (term 

loan)

▪ Beide leningen lopen af in december 2023

▪ De herfinanciering is gearrangeerd door de bestaande bankgroep

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het persbericht dat is uitgebracht op 19 oktober 2020
https://www.fugro.com/investors/refinancing/refinancing-press-releases

I.

II.

I.

II.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fugro.com%2Finvestors%2Frefinancing%2Frefinancing-press-releases&data=04%7C01%7Cmaartenpleun.vrij%40ing.com%7Cbbe0617908974cbcf70b08d8743350ee%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C637387111125949484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PfsHch3sBi1zNrTIIc0EOo1PPJNv0ldTvNmne2MWYyY%3D&reserved=0
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Introductie van de claimemissie
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De bijzondere
aandeelhouders-
vergadering

Introductie van de claimemissie17

• De bijzondere 

aandeelhoudersvergadering zal 

plaatsvinden op 30 november 

2020

• De claimemissie zal naar 

verwachting kort na de 

bijzondere 

aandeelhoudersvergadering 

gelanceerd worden

30

Bijzondere 

aandeelhoudersvergadering

3
1
-o

k
t

oktober november 2020

1
-n

o
v

19

Oproep bijzondere 

aandeelhoudersvergadering

1: Voor meer informatie over de diverse besluiten die worden voorgelegd in de bijzondere 

aandeelhoudersvergadering verwijzen wij u naar de website.
https://www.fugro.com/investors/refinancing/extraordinary-general-meeting

• Aandeelhouders krijgen de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over besluiten1 die 

de voorgenomen claimemissie mogelijk maken en daarmee verband houden

• Fugro is ook voornemens om, als onderdeel van de herfinanciering, nieuwe aandelen 

onderhands te plaatsen bij (met andere woorden, te verkopen aan) één of meerdere 

nieuwe en/of bestaande aandeelhouders  (zogenaamde ‘cornerstone’ investeerders) 

voorafgaand aan de claimemissie. Deze ‘cornerstone’ investeerders zullen vervolgens 

nogmaals investeren in Fugro door mee te doen in de claimemissie. Als gevolg van deze 

plaatsing van nieuwe aandelen bij ‘cornerstone’ investeerders verwatert het 

aandelenbezit van alle bestaande aandeelhouders in de onderneming

• U zult in de aandeelhoudersvergadering ook over deze plaatsing bij ‘cornerstone’ 

investeerders kunnen stemmen

De aandeelhoudersvergadering

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fugro.com%2Finvestors%2Frefinancing%2Fextraordinary-general-meeting&data=04%7C01%7Cmaartenpleun.vrij%40ing.com%7C57aa0e57fc68440bb0d608d87461c845%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C637387310617233080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lSfmuKxhqwdQ9jV0QBAExpScKwRiAYV%2Fd4CkFTTaU9w%3D&reserved=0
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Hoe werkt een
claimemissie?

Introductie van de claimemissie18

• Het doel van de claimemissie is 

om het eigen vermogen van 

Fugro te verhogen

• Aandeelhouders ontvangen 

daartoe zogenaamde 

inschrijvingsrechten1,2

• Met deze inschrijvingsrechten 

krijgen aandeelhouders de 

mogelijkheid een vooraf 

bepaald aantal nieuwe aandelen 

te kopen tegen een vastgestelde 

prijs

• De inschrijvingsrechten zullen 

verhandelbaar zijn op de beurs, 

net als de aandelen3, en kunnen 

dus ook worden verkocht

Huidig eigen vermogen… …eigen vermogen na 

claimemissie

Aandeel en inschrijvingsrecht… …aandelen na claimemissie

A
a
n

d
e
e
l

A
a
n

d
e
e
l

A
a
n
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A
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e
e
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1: Eén bestaand aandeel geeft één inschrijvingsrecht. 2: Een ander woord voor inschrijvingsrecht is 

claim. 3: Alleen certificaten van gewone aandelen Fugro zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam

Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustratie en zijn in geen enkel opzicht 

illustratief voor de beoogde claimemissie van Fugro. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het prospectus

Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustratie en zijn in geen enkel opzicht 

illustratief voor de beoogde claimemissie van Fugro. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het prospectus
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Beoogde planning1 claimemissie

A

B

Ex-Datum, Start Uitoefenperiode 

& Handelsperiode 

inschrijvingsrechten
Bij aanvang beurshandel (09.00 uur)

Bijzondere 

aandeelhoudersvergadering
(30 november 2020)

C

Einde Handelsperiode 

inschrijvingsrechten
Bij sluiten beurshandel (17.40 uur)

D

Meerdere handelsdagen E

Uitgifte, betaling en levering 

nieuwe aandelen (Afhandeling)
Bij aanvang beurshandel (09.00 uur)

1: De beoogde planning zal naar verwachting kort na de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 

november 2020 bekend worden gemaakt. De claimemissie zal naar verwachting kort na de bijzondere 

aandeelhoudersvergadering van start gaan

Einde Uitoefenperiode 

inschrijvingsrechten & 

Rump
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Wat betekent de claimemissie voor 
bestaande aandeelhouders
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Opties 
bestaande 
aandeelhouders

Wat betekent de claimemissie voor bestaande 

aandeelhouders
21

• Als aandeelhouder heeft u de 

mogelijkheid om mee te doen 

aan de claimemissie (Optie 1, 

mogelijk in combinatie met 

Optie 2)

• U kunt ook besluiten om niet 

mee te doen met de 

claimemissie (Opties 2 en 3)

Aandeelhouders

Uitoefenen van uw 

inschrijvingsrechten

Verkopen van uw 

inschrijvingsrechten

Laten verlopen van 

uw 

inschrijvingsrechten

U besluit als aandeelhouder uw 

inschrijvingsrechten uit te oefenen 

en te investeren in nieuwe aandelen

U besluit als aandeelhouder uw 

inschrijvingsrechten te verkopen. 

Inschrijvingsrechten zullen net als 

aandelen verhandelbaar zijn op de 

beurs

Wanneer u als aandeelhouder niets 

doet, verliezen uw 

inschrijvingsrechten die u niet 

uitoefent mogelijk hun waarde en 

verwatert uw belang in Fugro

1

2

3
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Uitoefenen van  
uw inschrijvings-
rechten

Wat betekent de claimemissie voor bestaande 

aandeelhouders
22

• U besluit als aandeelhouder mee 

te doen aan de claimemissie en 

uw inschrijvingsrechten uit te 

oefenen om te investeren in 

nieuwe aandelen tijdens de 

uitoefenperiode1

• In geval u al uw 

inschrijvingsrechten uitoefent, 

blijft uw aandelenbezit in de 

onderneming procentueel gelijk

• U zult geld in de onderneming 

investeren en daardoor risico 

lopen

Fictief belang aandeelhouder voor en na claimemissie is gelijk

Belang voor claimemissie2 Belang na claimemissie

Uitoefenen van al uw 

inschrijvingsrechten en 

investeren in nieuwe 

aandelen

“Uw belang” (fictief) “Overige aandeelhouders” (fictief)

1

1. Een gedetailleerde planning zal naar verwachting kort na de bijzondere 

aandeelhoudersvergadering bekend worden gemaakt; 2. Verwatering van uw aandelenbezit door 

de plaatsing van nieuwe aandelen bij ‘cornerstone’ investeerders is niet meegenomen in dit 

illustratieve voorbeeld.

Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustratie en zijn in geen enkel opzicht 

illustratief voor de beoogde claimemissie van Fugro. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het prospectus
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Verkopen van 
uw inschrijvings-
rechten

Wat betekent de claimemissie voor bestaande 

aandeelhouders
23

• U besluit als aandeelhouder uw 

inschrijvingsrechten te verkopen. 

Inschrijvingsrechten zullen net 

als aandelen verhandelbaar zijn 

op de beurs tijdens de 

handelsperiode1

• Bij dit scenario verwatert uw 

aandelenbezit in de 

onderneming

• Het is onzeker voor welk bedrag 

u de inschrijvingsrechten kunt 

verkopen en het risico bestaat 

dat u de inschrijvingsrechten 

niet kunt verkopen

Fictief belang aandeelhouder verwatert door verkopen 

inschrijvingsrechten

Inschrijvingsrechten verkopen 

zonder te investeren in nieuwe 

aandelen resulteert in verwatering 

aandelenbezit

Belang voor claimemissie2 Belang na claimemissie

“Uw belang” (fictief) “Overige aandeelhouders” (fictief)

2

• Door Optie 1 & 2 te combineren kunt u verwatering van uw belang in Fugro gedeeltelijk 

tegen gaan

• U verkoopt een deel van uw inschrijvingsrechten tijdens de handelsperiode1

• De opbrengsten gebruikt u om nieuwe aandelen te kopen via uw overgebleven 

inschrijvingsrechten tijdens de uitoefenperiode1

Een combinatie van Optie 1 & 2 is mogelijk:

1. Een gedetailleerde planning zal naar verwachting kort na de bijzondere 

aandeelhoudersvergadering bekend worden gemaakt; 2. Verwatering van uw aandelenbezit door 

de plaatsing van nieuwe aandelen bij ‘cornerstone’ investeerders is niet meegenomen in dit 

illustratieve voorbeeld.

Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustratie en zijn in geen enkel opzicht 

illustratief voor de beoogde claimemissie van Fugro. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het prospectus
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Verlopen van uw 
inschrijvings-
rechten

Wat betekent de claimemissie voor bestaande 

aandeelhouders
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• Wanneer u als aandeelhouder 

niets doet, verliezen uw 

inschrijvingsrechten mogelijk 

hun waarde en verwatert uw 

aandelenbezit

• Als u uw inschrijvingsrechten 

laat verlopen heeft u recht op 

een mogelijke vergoeding. Let 

op, of er een vergoeding wordt 

uitgekeerd is niet zeker

Fictief belang aandeelhouder verwatert door laten verlopen 

inschrijvingsrechten

Inschrijvingsrechten laten 

verlopen resulteert in 

verwatering

• Alle onderliggende aandelen van de verlopen inschrijvingsrechten zullen indien mogelijk na het 

aflopen van de uitoefenperiode1 worden verkocht aan professionele investeerders (afhankelijk van 

de marktomstandigheden en het koersverloop van het aandeel Fugro tegen die tijd) 

• Indien deze onderliggende aandelen tegen een hogere prijs worden verkocht dan de uitgifteprijs 

van de nieuwe aandelen plus onkosten, en dit verschil niet minder dan 1 eurocent bedraagt, dan 

zal dit financiële voordeel uitkeerbaar zijn aan aandeelhouders die hun rechten hebben laten 

verlopen

• Voor meer informatie wordt u verwezen naar het prospectus1

Er is geen garantie op vergoeding:

“Uw belang” (fictief) “Overige aandeelhouders” (fictief)

Belang voor claimemissie1 Belang na claimemissie

3

1. Verwatering van uw aandelenbezit door de plaatsing van nieuwe aandelen bij ‘cornerstone’ 

investeerders is niet meegenomen in dit illustratieve voorbeeld; 2. Het prospectus en een 

gedetailleerde planning zullen naar verwachting kort na de bijzondere aandeelhoudersvergadering 

gepubliceerd worden

Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustratie en zijn in geen enkel opzicht 

illustratief voor de beoogde claimemissie van Fugro. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het prospectus
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Hoe gaat het nu verder?

• Tot aan de bijzondere aandeelhoudersvergadering heeft u de tijd om zich voor te bereiden 

op de vergadering1 en op uw keuze met betrekking tot uw inschrijvingsrechten 

• Neem contact op met uw bank, (online) broker of tussenpersoon waar u een 

effectenrekening heeft voor informatie over de voorgenomen planning van uw bank, 

(online) broker of tussenpersoon

• Op 30 november 2020 vindt de bijzondere aandeelhoudersvergadering plaats. Na 

toestemming van de aandeelhouders kan Fugro de claimemissie lanceren door het 

prospectus te publiceren en wordt een gedetailleerde planning bekendgemaakt 

• In het prospectus zal alle benodigde informatie, waaronder ook de risicofactoren, te vinden 

zijn om tot een keuze te komen. Tot die tijd kunt u op www.fugro.com terecht voor ‘veel 

gestelde vragen’ en meer informatie over Fugro

• Als u specifieke vragen heeft over de voorgenomen claimemissie die niet worden 

beantwoord door dit document of bovenstaande bronnen, dan kunt u ook terecht bij ABN 

AMRO die zal optreden als de Subscription Agent voor de voorgenomen claimemissie via: 

+31(0)20-3442000 / corporate.broking@nl.abnamro.com

1: Voor meer informatie over de bijzondere aandeelhoudersvergadering verwijzen wij u naar onze website.
https://www.fugro.com/investors/refinancing/extraordinary-general-meeting

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fugro.com%2Finvestors%2Frefinancing%2Fextraordinary-general-meeting&data=04%7C01%7Cmaartenpleun.vrij%40ing.com%7C57aa0e57fc68440bb0d608d87461c845%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C637387310617233080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lSfmuKxhqwdQ9jV0QBAExpScKwRiAYV%2Fd4CkFTTaU9w%3D&reserved=0
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Het prospectus

• Fugro zal een prospectus publiceren voor de beoogde claimemissie waarin onder meer een 

beschrijving van de achtergronden van de claimemissie en de herfinanciering, een 

omschrijving van Fugro’s activiteiten en financiële resultaten, maar ook de verschillende 

risicofactoren uiteengezet worden 

• Voordat u een beslissing neemt om uw Inschrijvingsrechten uit te oefenen en te investeren in 

Nieuwe Aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen 

volledig te begrijpen

• Iedere investeringsbeslissing, waaronder het niet ondernemen van actie, heeft financiële 

gevolgen en moet zorgvuldig worden overwogen gebaseerd op bestudering van het gehele 

prospectus, waaronder de risicofactoren die daarin beschreven worden

• Het prospectus wordt goedgekeurd door de AFM. Goedkeuring van het prospectus door de 

AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de claimemissie

• U dient uw investeringsbeslissing alleen op het prospectus te baseren

• Het prospectus zal kort na de bijzondere aandeelhoudersvergadering kosteloos in digitale 

vorm beschikbaar worden gesteld op de website van Fugro (www.fugro.com)
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Risicofactoren1 (1/3)

Meer informatie

• Economische onzekerheid, de volatiliteit en het langdurig lage niveau van olie- en gasprijzen kunnen een significant effect hebben op de 

markten, de klanten en de leveranciers van de Groep en op de Groep zelf, waaronder de onderneming, de financiële positie en de 

bedrijfsresultaten van de Groep.

• Verstoringen gerelateerd aan wijdverspreide zorgen om de volksgezondheid, waaronder de voortdurende verspreiding, langdurige 

voortzetting of escalatie van de Covid-19 pandemie, hebben de onderneming, liquiditeit, financiële positie en bedrijfsresultaten van de 

Groep negatief beïnvloed en zullen dit waarschijnlijk blijven doen.

• De Groep is onderhevig aan risico's gerelateerd aan internationale ondernemingen als gevolg van het ontplooien van activiteiten in 

verschillende landen.

• De markten waarin de Groep actief is zijn onderhevig aan snelle en substantiële technologische verandering en een gebrek aan innovatie 

kan de huidige en toekomstige technologie en het bedrijfsmodel van de Groep achterhaald of niet-competitief maken, wat een wezenlijk 

negatieve invloed heeft op het marktaandeel, de bedrijfsresultaten, de financiële positie en de vooruitzichten van de Groep.

• De Geo-data acquisitie-industrie is kapitaalintensief en fondsen om de investeringen van de Groep te financieren zijn mogelijk niet altijd 

beschikbaar, wat het vermogen van de Groep om zijn strategische plannen uit te voeren kan beïnvloeden, wat een wezenlijk negatieve 

invloed kan hebben op de onderneming, de bedrijfsresultaten, de financiële positie en de vooruitzichten van de Groep.

• Het vermogen van de Groep om zijn activiteiten uit te voeren kan worden beperkt door een liquiditeitsrisico, omdat de Groep mogelijk 

tekorten in kasstroom of werkkapitaal kan ervaren en mogelijk niet in staat zal zijn om nieuw eigen vermogen of nieuwe 

financieringsfaciliteiten aan te trekken. 

• De Groep is mogelijk niet in staat om aanbestedingen voor nieuwe contracten te winnen of nieuwe contracten tegen de juiste voorwaarden 

aan te gaan, wat mogelijk een wezenlijk negatieve invloed heeft op de onderneming, de financiële positie en de bedrijfsresultaten van de 

Groep.

• De Groep is blootgesteld aan kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids-, en milieurisico's en, indien zulke risico's zich verwezenlijken, heeft dit 

mogelijk een wezenlijk negatieve invloed op de klant- en werknemersrelaties, de reputatie, de onderneming, de bedrijfsresultaten en de 

financiële resultaten van de Groep.

1. Deze risico factoren vormen slechts een selectie van de risico's die verband houden met deze investering. Ook zijn deze risicofactoren 

aan verandering onderhevig. Voor een volledig overzicht van alle risico's verwijzen we u naar het prospectus. 
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Meer informatie

• Ontoereikend projectmanagement, gebreken in de uitvoering van projecten en risico's ter plekke, zoals risico's gerelateerd aan gelijktijdige 

activiteiten, kunnen vertragingen veroorzaken, een project sterk beïnvloeden en de reputatie, de onderneming en de financiële resultaten 

van de Groep beschadigen.

• De Groep slaagt er mogelijk niet in om Seabed Geosolutions van de hand te doen.

• De Groep is mogelijk niet in staat om zijn ondernemingsstrategieën te implementeren of deze succesvol te implementeren, wat een 

wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de onderneming, de financiële positie, de bedrijfsresultaten en de kasstromen van de Groep en 

kan leiden tot gemiste ondernemingskansen.

• De Groep ondervindt concurrentie, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op zijn marktaandeel, onderneming, financiële 

toestand, bedrijfsresultaten en toekomstperspectieven.

• Het falen van de Groep om te voldoen aan de convenanten onder de Doorlopende Kredietfaciliteit of de Sale-and-Leaseback, ook wanneer 

dat het gevolg is van omstandigheden waar de Groep geen invloed op heeft, kan leiden tot een verzuim dat een wezenlijk negatieve invloed 

kan hebben op de financiële positie, de financiële resultaten en de bedrijfsresultaten van de Groep.

• De Groep is blootgesteld aan juridische- en nalevingsrisico's, wat een wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de reputatie, de 

onderneming en de financiële positie van de Groep.

• De marktwaarde van de certificaten van aandelen (de “Certificaten”) kan fluctueren en kan als gevolg van de aanbieding dalen tot onder de 

uitgifteprijs (“Uitgifteprijs”) van de nieuwe certificaten van aandelen, waardoor een investeerder in de claimemissie een onmiddellijk niet-

gerealiseerd verlies zal lijden. 

• Indien het aanbod van inschrijvingsrechten (“Inschrijvingsrechten”) onsuccesvol is, kunnen één of meer investeerders die deelnemen aan het 

daaropvolgende rump aanbod (“Rump Aanbod”), of indien het Rump Aanbod eveneens onsuccesvol is, kan ieder van de underwriters

(“Underwriters”) een significant belang in Fugro verwerven. De belangen van dergelijke investeerders of van de Underwriters kunnen in 

strijd zijn met de belangen van andere aandeelhouders.

1. Deze risico factoren vormen slechts een selectie van de risico's die verband houden met deze investering. Ook zijn deze risicofactoren 

aan verandering onderhevig. Voor een volledig overzicht van alle risico's verwijzen we u naar het prospectus.
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Meer informatie

• Indien aandeelhouders hun Inschrijvingsrechten niet tijdig of niet geldig uitoefenen, kunnen zij zich mogelijk niet inschrijven op de nieuwe 

certificaten van aandelen van de claimemissie tegen de Uitgifteprijs en evenmin enige vergoeding ontvangen voor de Inschrijvingsrechten 

die zij niet hebben uitgeoefend.

• Indien de voltooiing van de claimemissie niet plaatsvindt op de afwikkelingsdatum (“Afwikkelingsdatum”) en de claimemissie ingetrokken 

wordt, al dan niet als gevolg van beëindiging van de underwriting overeenkomst (“Underwriting Overeenkomst”), zullen zowel de 

uitgeoefende als de niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten verbeurd worden verklaard zonder compensatie voor hun houders en zal de 

inschrijving op en de toewijzing van aangeboden nieuwe certificaten van aandelen worden genegeerd.

• Indien het aanbod niet plaatsvindt op de Afwikkelingsdatum en wordt ingetrokken, al dan niet als gevolg van de beëindiging van de 

Underwriting Overeenkomst, kunnen de kredietwaardigheid en financieringskosten van Fugro negatief worden beïnvloed en kan de prijs 

van de Certificaten van Fugro sterk dalen. 

• De Vennootschap kan niet garanderen dat er een markt zal ontstaan voor de Inschrijvingsrechten en, voor zover deze markt ontstaat, 

kunnen de Inschrijvingsrechten onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit dan de Certificaten. Als het aanbod van Inschrijvingsrechten faalt 

of wordt beëindigd, zullen de Inschrijvingsrechten hun waarde verliezen.

• Als effecten- of sectoranalisten stoppen met het publiceren van onderzoek of onnauwkeurig of ongunstig onderzoek publiceren over de 

activiteiten van Fugro, kan het handelsvolume en de prijs van de Certificaten dalen.

1. Deze risico factoren vormen slechts een selectie van de risico's die verband houden met deze investering. Ook zijn deze risicofactoren 

aan verandering onderhevig. Voor een volledig overzicht van alle risico's verwijzen we u naar het prospectus.
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Disclaimer

NIET VOOR VRIJGAVE, PRESENTATIE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN, NAAR OF VANUIT ENIG RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING 

VAN DE RELEVANTE WETGEVING VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU BETEKENEN. BELEGGERS DIENEN GEEN AANBOD TE AANVAARDEN OF TOT AANKOOP VAN AANDELEN OF ANDERE EFFECTEN 

OVER TE GAAN WAARNAAR IN DEZE PRESENTATIE WORDT VERWEZEN, OP BASIS VAN DE IN DEZE PRESENTATIE VERVATTE INFORMATIE.

Deze presentatie (de "Presentatie") is opgesteld en wordt uitgegeven door Fugro N.V. ("Fugro") en valt onder exclusieve verantwoordelijkheid van Fugro. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip 

van de handelsmerken, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze Presentatie is enkel bestemd voor informatieve doeleinden en kan worden aangevuld en gewijzigd. Tenzij hierin anders is 

aangegeven, is de informatie in deze Presentatie gebaseerd op de stand van zaken op de datum van vervaardiging en niet op een toekomstige datum, en deze Presentatie zal niet worden bijgewerkt of 

anderszins herzien om veranderingen die zich voordoen na de datum van opstelling weer te geven. 

Deze Presentatie, noch enig onderdeel van deze Presentatie, dient te worden opgevat als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van effecten, noch zal er een verkoop van effecten 

plaatsvinden in rechtsgebieden waar de aanbieding, de uitnodiging of de verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of andere handeling onder de effectenwetgeving van het 

desbetreffende rechtsgebied. Deze Presentatie, noch enig onderdeel van deze Presentatie vormt een geschikte basis voor het aangaan van enige overeenkomst of wettelijke verplichting, expliciet of 

impliciet, of enige verbintenis of beleggingsbeslissing, ongeacht de aard ervan. Deze Presentatie vormt geen aanbieding van verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van 

haar grondgebieden en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten van Amerika en het District Columbia) (de "Verenigde Staten"). Deze Presentatie is niet bestemd voor gebruik in de Verenigde 

Staten.

Alle effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, als gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of 

verkocht in de Verenigde Staten of aan personen in de Verenigde Staten (in de zin van Regulation S onder de Securities Act ("Regulation S")) zonder de betreffende registratie, behalve in het kader van een 

vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten onder de Securities Act en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten van enige staat of andere jurisdictie van 

de Verenigde Staten. Fugro is niet van plan enig deel van enig aanbod van de hierin beschreven effecten in de Verenigde Staten te registreren of een openbaar aanbod van deze effecten in de Verenigde 

Staten te doen. Noch deze Presentatie, noch enig daarmee samenhangende presentatie, noch enig kopie daarvan mag, direct of indirect, worden meegenomen, of verzonden naar, of verspreid in de 

Verenigde Staten, of worden bekeken door personen in de Verenigde Staten (in de zin van Regulation S), tenzij deze personen als QIB's kwalificeren. Door deze Presentatie te aanvaarden, verklaart, 

garandeert, erkent en aanvaardt de ontvanger van de Presentatie dat (a) ofwel (i) (x) hij/zij geen persoon in de Verenigde Staten is (in de zin van Regulation S) en (y) hij/zij zich niet bevindt in en geen 

ingezetene is van de Verenigde Staten, of (ii) het een QIB is aan wie deze Presentatie specifiek beschikbaar is gesteld, (b) hij/zij deze Presentatie niet zal reproduceren, publiceren, distribueren of doorgeven 

en (c) hij/zij deze Presentatie of een kopie daarvan niet zal overdragen, doorsturen, verzenden, meenemen naar, of distribueren binnen de Verenigde Staten.

Elk aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een prospectus of ander aanbiedingsdocument dat bij aanvang van de inschrijvingsperiode van het aanbod kosteloos van Fugro kan worden 

verkregen en dat gedetailleerde informatie over Fugro en haar management zal bevatten, alsmede belangrijke risicofactoren en de jaarrekeningen van bepaalde met Fugro verbonden ondernemingen. 

Ieder besluit tot aankoop van effecten dient bij ieder aanbod uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie die is opgenomen in een dergelijk prospectus of ander aanbiedingsdocument dat 

door Fugro met betrekking tot een voorgenomen aanbod moet worden verstrekt. Fugro behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, op enig moment en in ieder opzicht iedere 

voorgenomen transactie die hierin worden beschreven, te wijzigingen of te beëindigen.
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Disclaimer

Noch Fugro, noch een van haar dochterondernemingen (Fugro tezamen met haar dochterondernemingen, de "Groep") heeft toestemming gegeven, noch geven zij toestemming, voor het doen van een 

aanbod tot het kopen of verkopen van effecten in verband met deze Presentatie. Fugro, de met haar verbonden ondernemingen en aandeelhouders, en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, 

werknemers, partners, adviseurs en vertegenwoordigers wijzen, voor zover de wet dat toestaat, uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor alle directe, indirecte of gevolgschade of verlies die wordt geleden 

of is geleden door iedere persoon of entiteit, op welke wijze dan ook veroorzaakt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid) op enigerlei wijze in verband met deze Presentatie, eventuele 

onjuistheden of weglatingen hierin, op welke wijze dan ook veroorzaakt, iedere persoon of entiteit die vertrouwt op deze Presentatie of dergelijke andere informatie, of de redelijkheid, authenticiteit, 

geldigheid, adequaatheid, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze Presentatie of dergelijke andere informatie.

De informatie in deze Presentatie bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van Sectie 27A van de Securities Act en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934 als gewijzigd. Alle verklaringen, 

met uitzondering van verklaringen over historische feiten die in deze Presentatie zijn opgenomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen over de bedoelingen, overtuigingen of huidige 

verwachtingen van de Groep met betrekking tot, onder andere, de financiële positie, de bedrijfsstrategie en de begeleiding, plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige activiteiten, 

zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op tal van aannames en huidige verwachtingen ten aanzien van Fugro's huidige en toekomstige 

bedrijfsstrategieën en de omgeving waarin zij in de toekomst zal opereren. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn over het algemeen te herkennen aan, maar niet beperkt tot, termen als "verwacht", 

"gelooft", "schat", "voorspelt", de respectieve ontkenningen van die termen en andere soortgelijke uitdrukkingen. Het ontbreken van een dergelijke terminologie betekent niet noodzakelijkerwijs dat een 

verklaring niet toekomstgericht is. Hoewel Fugro van mening is dat haar verwachtingen en de Presentatie gebaseerd zijn op redelijke aannames, kan zij geen zekerheid geven dat de verwachtingen zullen 

worden waargemaakt of dat de daadwerkelijke resultaten overeenkomen met de resultaten die in de Presentatie uiteengezet zijn. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, 

volledigheid, tijdigheid of toereikendheid van de hierin opgenomen informatie of meningen, en er dient niet als zodanig op te worden vertrouwd. Het is niet de bedoeling om een volledige of uitgebreide 

analyse te verstrekken van Fugro's financiële positie, handelspositie, vooruitzichten of van enig voorgenomen aanbod van effecten en u mag op deze stukken ook niet als zodanig vertrouwen. 

Een investering in Fugro brengt risico's met zich, en verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of realisaties van Fugro wezenlijk verschillen van resultaten, prestaties 

of realisaties zoals die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in toekomstgerichte verklaringen en informatie in deze Presentatie, mocht één of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of als 

onderliggende aannames onjuist blijken te zijn. Deze verklaringen dienen te worden gelezen in samenhang met de waarschuwingen onder "Toekomstgerichte verklaringen" en "Risicofactoren" in enig 

prospectus of ander aanbiedingsdocument dat door Fugro wordt verstrekt met betrekking tot een voorgenomen aanbod. Een dergelijk prospectus of aanbiedingsdocument, alsmede eventuele 

aanvullingen daarop, zullen kosteloos beschikbaar worden gesteld op de website van Fugro www.fugro.com.  

Door deze Presentatie te bekijken, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw eigen beoordeling van de marktvooruitzichten en de marktpositie van Fugro, en dat u uw eigen analyse zult 

verrichten en als enige verantwoordelijk zult zijn voor het vormen van uw eigen visie op de potentiële toekomstige prestaties van de activiteiten en vooruitzichten van de Groep. De inhoud van deze 

Presentatie zal niet worden opgevat als een beleggings-, juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies of een advies ten aanzien van regelgeving en houdt geen rekening met uw 

beleggingsdoelstellingen of uw juridische, boekhoudkundige, fiscale of financiële situatie of uw situatie met betrekking tot regelgeving of specifieke behoeften. Eenieder die deze Presentatie leest dient zijn 

eigen juridisch, zakelijk of fiscaal adviseur te raadplegen voor juridisch, zakelijk of fiscaal advies. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de toepasselijke effectenwetgeving inhouden.


