De Aandelenconsolidatie van
Fugro N.V.
14 december 2020

Inhoud
1. Waarom doet Fugro de Aandelenconsolidatie?
2. Hoe werkt de Aandelenconsolidatie?
3. Wat is het gevolg als het aantal door mij gehouden Certificaten niet deelbaar is
door de Consolidatieratio?
4. Moet ik als aandeelhouder actie ondernemen?
5. Hoe ziet de tijdslijn van de Aandelenconsolidatie eruit?

2

Inhoud

Waarom doet Fugro de Aandelenconsolidatie?
• De aandeelhouders van Fugro N.V. ("Fugro") hebben op 30 november 2020 tijdens de
buitengewone algemene vergadering van Fugro, onder andere, besloten de gewone aandelen in
het aandelenkapitaal van Fugro (een "Gewoon Aandeel" of de "Gewone Aandelen") te
consolideren in verband met de claimemissie (de "Aandelenconsolidatie").
• Het doel van de Aandelenconsolidatie is het verhogen van de marktwaarde per Gewoon Aandeel en
certificaat daarvan (een "Certificaat" of de "Certificaten").
• De Aandelenconsolidatie zal de nominale waarde per Gewoon Aandeel verhogen en zal het aantal
Gewone Aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Fugro (het "Maatschappelijk Kapitaal")
verlagen.
• De verwachting is dat de prijs per aandeel na de Aandelenconsolidatie hoger zal zijn dan deze was
geweest zonder de Aandelenconsolidatie. De beurskoers hangt echter af van vraag en aanbod en
andere factoren die van invloed kunnen zijn op de beurskoers. De Aandelenconsolidatie is een
technische wijziging en heeft geen effect op de onderliggende waarde van Fugro.
• Vanaf maandag 21 december 2020 zullen geconsolideerde Certificaten verhandeld worden op
Euronext.
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Waarom doet Fugro de Aandelenconsolidatie?

•

•
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Door de Aandelenconsolidatie wordt
de nominale waarde per Gewoon
Aandeel hoger en wordt het aantal
Gewone Aandelen dat door u wordt
gehouden kleiner, beide
overeenkomstig de consolidatieratio
(de "Consolidatieratio").

2 Gewone Aandelen of Certificaten worden bijvoorbeeld samengevoegd in 1 Gewoon
Aandeel of Certificaat.
Aantal Gewone Aandelen en Certificaten voor
consolidatie
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Certificaten worden net als Gewone
Aandelen geconsolideerd
overeenkomstig de Consolidatieratio.
De Consolidatieratio is nog niet
bekend, deze wordt bekend gemaakt
voordat de Aandelenconsolidatie
plaatsvindt middels een persbericht op
Fugro's website (op woensdag 16
december 2020 na 17:40 uur).

Hoe werkt de Aandelenconsolidatie?

Nominale waarde per Gewoon Aandeel voor
consolidatie

EUR 0,05

Aantal Gewone Aandelen en Certificaten na
consolidatie

1

Aandeel

•

Voorbeeld bij een FICTIEVE Consolidatieratio van 1/2

Aandeel
Aandeel

Hoe werkt de
Aandelenconsolidatie?

Nominale waarde per Gewoon Aandeel na
consolidatie

EUR 0,101

Hoe werkt de
Aandelenconsolidatie?
•

•

Voorbeeld bij een FICTIEVE Consolidatieratio van 1/2
2 Gewone Aandelen of Certificaten worden bijvoorbeeld samengevoegd in 1 Gewoon
Aandeel of Certificaat.
Aantal Gewone Aandelen in het
Maatschappelijk Kapitaal voor consolidatie

Het Maatschappelijk Kapitaal wordt in
lijn gebracht met de
Aandelenconsolidatie.
Dit wordt bij een Consolidatieratio van
1/2 gedaan door het Maatschappelijk
Kapitaal te verlagen tot 200% van het
totale aantal Gewone Aandelen dat bij
de Aandelenconsolidatie is geplaatst.

420.000.000

Nominale waarde per Gewoon Aandeel voor
consolidatie

EUR 0,05
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Hoe werkt de Aandelenconsolidatie?

Aantal Gewone Aandelen in het
Maatschappelijk Kapitaal na consolidatie1

210.000.000

Nominale waarde per Gewoon Aandeel na
consolidatie

EUR 0,10 1

Het aantal Gewone Aandelen in het Maatschappelijk Kapitaal wordt naar boven afgerond naar
het dichtstbijzijnde veelvoud van 10 miljoen.
1

Wat is het gevolg als het aantal door mij
gehouden Certificaten niet deelbaar is door de
Consolidatieratio?

• Indien het aantal door u gehouden Certificaten niet exact deelbaar is volgens de Consolidatieratio,
dan zal uw bank of intermediair de positie die uit toepassing van de Consolidatieratio voortvloeit
naar boven of beneden afronden in overeenstemming met de contractuele afspraken tussen u en
uw bank of intermediair.
• In het algemeen zal:
• een fractie van de helft of meer naar boven worden afgerond tot het dichtstbijzijnde hele getal,
u moet in dat geval voor het gedeelte om tot een heel aantal Certificaten te komen bijbetalen;
en
• een fractie van minder dan de helft naar beneden worden afgerond tot het dichtstbijzijnde hele
getal, in dat geval ontvangt u een compensatie in geld voor uw fractionele aanspraak.
• Als gevolg van de Aandelenconsolidatie ontstaan geen fracties van Certificaten1.

1 Fracties van door registeraandeelhouders gehouden Gewone Aandelen kunnen wel ontstaan. Registeraandeelhouders ontvangen in dat geval onderaandelen. Een onderaandeel
geeft recht op een pro-rata dividend. Onderaandelen geven houders daarvan echter alleen recht op het uitbrengen van een stem tezamen met andere houders van onderaandelen,
waarvan de onderaandelen samen 1 Gewoon Aandeel vormen.
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Wat is het gevolg als het aantal door mij gehouden Certificaten niet deelbaar is door de Consolidatieratio?

Moet ik als aandeelhouder actie ondernemen?
• U hoeft als aandeelhouder geen actie te ondernemen.
• Voor meer informatie over de Aandelenconsolidatie en illustratieve berekeningen verwijzen wij u
naar de agenda met toelichting van de BAVA van 30 november 2020, te vinden op:
https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings
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Moet ik als aandeelhouder actie ondernemen?

Hoe ziet de tijdslijn van de Aandelenconsolidatie
eruit?
Datum

Woensdag 16 december 2020 na
17:40 uur

Vrijdag 18 december 2020

Maandag 21 december 2020
Dinsdag 22 december 2020

Woensdag 23 december 2020
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Hoe ziet de tijdslijn van de Aandelenconsolidatie eruit?

Gebeurtenis

Bekendmaking van de
Consolidatieratio

Laatste dag van de handel in de
Certificaten (nominale waarde EUR
0,05 per Certificaat)

Begin van de handel in de
geconsolideerde Certificaten

Registratiedatum – 17:40 uur

Aandelenconsolidatie effectief

