NIET VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT,
IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, JAPAN, ZWITSERLAND, CANADA OF AUSTRALIË OF
ENIG ANDER RECHTSGEBIED INDIEN DIT EEN SCHENDING ZOU INHOUDEN VAN DE RELEVANTE WETTEN
IN DERGELIJK RECHTSGEBIED. RAADPLEEG DE BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING AAN HET
EINDE VAN HET PERSBERICHT

Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop
van de gewone aandelen van Club Brugge (de "Effecten"). Een belegging in de Effecten gaat gepaard met
aanzienlijke risico’s en onzekerheden. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om de informatie in het
Prospectus, dat Club Brugge NV verwacht te publiceren na goedkeuring ervan door de FSMA en dat
verkrijgbaar is via het kantoor van Club Brugge NV, via www.ipo.clubbrugge.be en via de website van Belfius
Bank NV op www.belfius.be/clubbrugge, en in het bijzonder de sectie “Risicofactoren”, zorgvuldig te
overwegen alvorens te beleggen in de Effecten. Diverse wezenlijke risico's houden verband met de
afhankelijkheid van de financiële resultaten van Club Brugge NV en haar dochterondernemingen (de
“Vennootschap”) van de sportieve successen van haar Eerste Team, die niet kunnen worden gegarandeerd.
In het bijzonder wordt erop gewezen dat achterblijvende prestaties van het Eerste Team een impact kunnen
hebben op (i) de opbrengsten uit mediarechten voor de Vennootschap, omdat die in aanzienlijke mate
afhangen van de deelname aan en, in mindere mate, de prestaties van het Eerste Team van de Vennootschap
in de Europese voetbalcompetities; (ii) het vermogen van de Vennootschap om getalenteerde spelers te
vinden, aan te trekken en te ontwikkelen, en transfers naar andere clubs te realiseren om meerwaarde te
realiseren; en (iii) de wedstrijdopbrengsten van de Vennootschap, omdat een lange periode van zwakke
prestaties van het Eerste Team van de Vennootschap een wezenlijk ongunstig effect kan hebben op de
aanwezigheidsgraad bij wedstrijden. Daarnaast hebben besmettelijke ziekte-uitbraken, zoals de COVID-19
pandemie, de financiële prestaties van de Vennootschap negatief beïnvloed en kunnen ze ook in de toekomst
een negatieve invloed hebben op de bedrijfsopbrengsten. Beleggers moeten alle risicofactoren volledig lezen,
begrijpen en in overweging nemen alvorens te besluiten om in de Effecten te beleggen. Een beslissing om te
beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op alle informatie die in dit Prospectus wordt verstrekt. Potentiële
beleggers moeten het economische risico van een belegging in de Effecten kunnen dragen en voldoende
financiële draagkracht hebben om de belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Club Brugge kondigt intentie tot beursgang op Euronext Brussel aan
3 maart 2021

Knokke-Heist -- Club Brugge NV, samen met haar dochterondernemingen (samen “Club Brugge” of de
“Vennootschap”), één van de meest populaire en succesvolle voetbalclubs in België, kondigt vandaag haar intentie tot
de lancering van een beursintroductie (“IPO”) aan met toelating tot de verhandeling van haar gewone aandelen op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels (het “Aanbod”).

Kernpunten
•

In zijn indrukwekkende 129-jarige geschiedenis heeft de club 16 nationale kampioenschappen in de Belgische
eerste klasse, 15 keer de Belgische Supercup en 11 keer de Beker van België gewonnen. Gedurende de
afgelopen zes seizoenen heeft de club ook telkens een toppositie (eerste of tweede plaats) in de eerste klasse
behaald.
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•

De club heeft in 43 van de laatste 50 seizoenen gespeeld in de UEFA Champions League en de UEFA Europa
League (of hun historische voorgangers, samen “Europese competities”). Meer recent heeft Club Brugge in 4
van de afgelopen 5 seizoenen gespeeld in de groepsfase van de Champions League.

•

Voortdurende commerciële groei, gericht op de optimalisatie van gediversifieerde inkomstenstromen en
bedrijfsopbrengsten uit wedstrijden, nationale en Europese mediarechten, commerciële activiteiten (met
inbegrip van sponsors, Club content partnerships, reclame en merchandising) en de transfer van spelers.

•

“Club Brugge” is een geliefd en alom bekend merk, met een diepgaande emotionele, culturele en
generationele connectie in België in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder.

•

Trouwe fans en sponsors zorgen er voor dat wedstrijdabonnementen consistent worden uitverkocht. De club
heeft ook online een sterke fanbasis en mag op de stabiele steun van bedrijfspartners rekenen.

•

Regelmatige deelname aan Europese competities maakt het team beduidend zichtbaarder en stelt de club in
staat om, aan de hand van toonaangevende datagestuurde rekruterings- en ontwikkelingsprocessen,
getalenteerde voetbalspelers aan te trekken en te ontwikkelen. Dit zorgt voor duurzame prestaties op het veld,
wat dan weer hogere transferopbrengsten genereert en bijgevolg de Vennootschap aantrekkelijker maakt voor
opkomend talent.

•

Een nieuw 5-jarig mediacontract voor de binnenlandse competitie met Eleven Sports, is de basis voor duidelijk
zichtbare inkomsten en groeiende inkomstenstromen via online en inhouse media-activiteiten.

•

Totale bedrijfsopbrengsten van € 120 miljoen in boekjaar 2019/2020 (IFRS - afgesloten op 30 juni 2020);
EBITDAi van € 61 miljoen (met een marge van 51%); en nettowinst van € 24 miljoen (met een marge van
20%).

•

Sterke financiële prestaties in de eerste helft van het boekjaar 2020/21, ondanks de beperkingen op
toeschouwers in het stadion. Sterke EBITDA en nettowinsten, alsook een gezonde balans, met een
nettokaspositie op 31 december 2020.

•

Sterk opwaarts potentieel op commercieel vlak dankzij de geplande ontwikkeling van een nieuw stadion met
40.000 zitplaatsen.

Sterkste punten van de Vennootschap
De overname van Club Brugge werd in 2012 in goede banen geleid door Voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent
Mannaert. Sindsdien beheert het management de Vennootschap als een uiterst professionele onderneming met een
focus op winstgevendheid en goed gepositioneerd ten opzichte van wereldwijde en Europese trends die belangrijk zijn
op het voetballandschap, in het bijzonder het voortdurend evoluerende proces om voetbalteams te transformeren van
sportorganisaties tot media- en entertainmentbedrijven.
In de loop van dit proces heeft Club Brugge voordeel gehaald uit haar leidende positie in de Belgische eerste klasse
(de Jupiler Pro League 1A) om sterke financiële resultaten en voortdurende groei te kunnen boeken. Tegelijkertijd
heeft de club de principes van transparante corporate governance in heel de organisatie doorgevoerd.
Dat komt tot uiting in de volgende competitieve voordelen:

i

-

Consistente resultaten op het veld: De leiderspositie van de Vennootschap in de Belgische eerste klasse
stelt haar in staat deel te nemen aan Europese competities, wat resulteert in aanzienlijke opbrengsten en een
sterkere zichtbaarheid van de Vennootschap.

-

Fans en sterkte van het merk: De Vennootschap kan rekenen op een uitgebreide, loyale en toegewijde
schare fans en steun van sponsors, die de Vennootschap tot een van de meest herkenbare merken van België
maken. Deze diepgaande connectie met het merk is een aanzienlijke drijfveer achter de wedstrijd-, media-,
online en commerciële opbrengsten van de Vennootschap.

-

Media: De Vennootschap loopt voorop wat betreft de introductie van nieuwe technologieën rond (sociale)
media en engagement van fans, met behulp van haar eigen mediahuis, studio, apps en serviceplatforms.

Alternatieve prestatiemaatstaven worden uitgelegd en aangesloten op de jaarrekening in het Prospectus.
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-

Toonaangevende technologie: Dankzij haar geavanceerde, datagestuurde en risicobeperkende scoutingen eigen ontwikkelingsstrategie kan de Vennootschap op unieke wijze inspelen op kansen op de transfermarkt
door (lokaal en internationaal) talenten te identificeren en hen voor te bereiden op carrières in grotere
competities.

-

Aanzienlijk groeipotentieel: Een solide, zeer zichtbare inkomstenbasis met een aanzienlijk opwaarts
potentieel door de ontwikkeling van een nieuw stadion (de Vennootschap is van plan om te verhuizen naar
een nieuw voetbalstadion, gelegen naast het bestaande Jan Breydelstadion, voor de opening van het seizoen
2023/2024).

-

Stabiliteit: De Vennootschap heeft een bijzonder ervaren managementteam en toegewijde
aandeelhoudersbasis, waarvan een groep Belgische ondernemers de kern vormt. De kern van de
aandeelhoudersbasis is sinds de overname van de Vennootschap in 2012 stabiel gebleven en zal met het oog
op de toekomst als referentieaandeelhouders bij de Vennootschap blijven.

Voorzitter Bart Verhaeghe zei: “Dit is een historische stap voor heel de Club Brugge-gemeenschap en de logische
volgende fase in haar ontwikkeling. De rijke geschiedenis en het sportieve trackrecord van Club Brugge vormen de
basis van een iconisch, internationaal bekend sportmerk, dat steunt op een gemeenschap van meer dan een miljoen
trouwe fans. Onze visie is om de club verder te laten groeien, voortbouwend op dezelfde geschiedenis, werkethiek en
motivatie die van ons zo een gepassioneerde club hebben gemaakt. Zo kan Club Brugge een stap voor blijven op de
grootste verwachte evoluties in het voetballandschap.Tijdens de volgende fase van onze ontwikkeling blijven we ons
bovenal focussen op onze fans, de prestaties op het veld en een sterk commercieel management”.

CEO Vincent Mannaert voegt hieraan toe: “Onze ongelooflijk trouwe fans, onze toonaangevende positie in het
Belgische voetbal, onze regelmatige deelname aan Europese competities en ons sterk winstgevende transfermodel
zijn de belangrijkste drijfveren achter onze consistente financiële prestaties. De marktpositie van Club Brugge in een
geglobaliseerd voetballandschap zorgt voor duurzame, winstgevende groei zonder in te boeten op de prestaties op
het veld. Onze focus op nieuwe technologieën en mediavormen, in combinatie met onze roots, geschiedenis en
populariteit in Brugge en omstreken, creëert een unieke omgeving om in te presteren. De geanticipeerde IPO is een
logische volgende stap in onze groeistrategie. Hiermee hopen we Club Brugge voor te bereiden op de toekomst en
een nieuwe, uitgebreidere aandeelhoudersbasis op de lange termijn te creëren om ons succes mee te delen, zowel
op als naast het veld.”

Overzicht van het Aanbod
Naar verwachting zal het Aanbod de verkoop van bestaande aandelen omvatten, zonder dat hierbij nieuwe aandelen
worden uitgegeven. De voorgenomen IPO zal naar verwachting de verkoop van een deel van de gewone aandelen
van Club Brugge omvatten, aangehouden door Grizzly Sports NV, een vehikel waarvan Bart Verhaeghe, Vincent
Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke de belangrijke aandeelhouders zullen zijn en die samen, voorafgaand aan
het Aanbod, 94,34% van de aandelen in hun bezit zullen hebben. Het Aanbod zal naar verwachting ter beschikking
worden gesteld aan institutionele en particuliere beleggers in België, alsook aan institutionele beleggers in bepaalde
andere rechtsgebieden. Het Aanbod zal naar verwachting in de nabije toekomst plaatsvinden, afhankelijk van de
marktomstandigheden en onder voorbehoud van goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) en andere relevante overwegingen. Bij de afsluiting van het Aanbod blijft
Grizzly Sports NV de grootste aandeelhouder van Club Brugge. Zodra het Prospectus wordt gepubliceerd, zullen er
meer details over het Aanbod beschikbaar zijn.
Het Aanbod is bedoeld om het profiel van Club Brugge als commercieel beheerd bedrijf in de voetbalsector te
versterken, een nieuwe langdurige aandeelhoudersbasis voor Club Brugge te creëren, haar fans de mogelijkheid te
bieden om rechtstreeks eigenaar te worden en liquiditeit te bieden aan Grizzly Sports NV. Het Aanbod zal Club Brugge
een betere toegang geven tot de kapitaalmarkten, wat in de toekomst kan helpen om extra groei te financieren en om
haar activiteiten en financiële positie verder te versterken. Het Aanbod zal Club Brugge ook in staat stellen om
bestaande en toekomstige managers en kaderleden betere incentives te bieden.
Credit Suisse, J.P. Morgan en Berenberg treden op als Joint Global Coordinators voor het Aanbod en als Joint
Bookrunners naast Belfius Bank. Belfius Bank zal bovendien optreden als Retail Coordinator.
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Governance en management na de IPO
Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zullen hun respectievelijke functies van Voorzitter en CEO van Club Brugge
behouden. Club Brugge heeft een ervaren managementteam, dat bestaat uit personen met relevante ervaring op
sport-, commercieel en financieel vlak. Bij de afsluiting van de IPO zullen drie nieuwe onafhankelijke bestuurders zich
aansluiten bij de Voorzitter, CEO en andere huidige leden van de Raad van Bestuur (Jan Boone en Peter Vanhecke):
Sangeeta Desai, Lucy Quist en Cind Du Bois.

Voor meer informatie:

Bob Madou
Chief Business Officer, Club Brugge
Tel. +32 473 94 95 85
bob.madou@clubbrugge.be

Internationale media:
Charles Pretzlik / Ayrton Thevissen
Brunswick Group LLP
Tel. +44 20 7404 5959 / +32 2 235 65 10
ClubBrugge@brunswickgroup.com
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BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING
Deze aankondiging wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet worden gereproduceerd of doorgegeven,
geheel noch gedeeltelijk, aan enige andere persoon.
Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de
gewone aandelen van Club Brugge of een aankondiging van een aanstaand aanbod tot verkoop van of inschrijving op
of een aanstaande uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in België, de Verenigde Staten
of elk ander rechtsgebied. Elk aanbod tot verwerving van effecten zal worden gedaan, en elke belegger dient zijn
beleggingsbeslissing uitsluitend te nemen, op basis van de informatie vervat in het prospectus dat in verband met het
voorgestelde aanbod, en in voorkomend geval de documenten ter aanvulling daarvan, algemeen ter beschikking zal
worden gesteld (het “Prospectus”).
Deze aankondiging is geen prospectus zoals bedoeld in de prospectusverordening met betrekking tot het aanbod. De
informatie in deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Beleggers
mogen zich niet inschrijven op effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, tenzij op basis van informatie
vervat in het Prospectus dat de Vennootschap verwacht te publiceren na goedkeuring ervan door de Belgische
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het Prospectus zal gedetailleerde informatie bevatten over de
Vennootschap en haar activiteiten, het management, de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in de
Vennootschap, alsmede financiële verklaringen en andere financiële gegevens. Wanneer het Prospectus algemeen
ter beschikking wordt gesteld, kunnen exemplaren van het Prospectus kosteloos worden verkregen op de website van
de Vennootschap www.ipo.clubbrugge.be en de website van Belfius www.belfius.be/clubbrugge. Deze aankondiging
kan niet worden gebruikt als basis voor een beleggingsovereenkomst of -beslissing. Dit document is geen prospectus
zoals bedoeld in de prospectusverordening. Dit document kan niet worden gebruikt als basis voor een
beleggingsovereenkomst of -beslissing. Het verwerven van beleggingen waarop dit document betrekking heeft, kan
een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico op verlies van het gehele belegde bedrag. Personen die
overwegen dergelijke beleggingen te doen, dienen een bevoegde persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het
verstrekken van advies over dergelijke beleggingen. Dit document vormt geen aanbeveling met betrekking tot de
effecten waarnaar hierin wordt verwezen.
Deze aankondiging is geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten. De effecten waarop deze
aankondiging betrekking heeft, zijn niet geregistreerd onder de “US Securities Act” van 1933, zoals gewijzigd (de
“Securities Act”), of de toepasselijke effectenwetgeving van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde
Staten, en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of overgedragen, direct of indirect, in de Verenigde
Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie of in een transactie die niet is onderworpen aan de
registratievereisten onder de Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van de betreffende staat. Er zal
geen openbaar aanbod van de effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.
Elk aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is alleen gericht tot en bedoeld voor personen
in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de “EER”), anders dan België, overeenkomstig de toepasselijke
uitzonderingen onder artikel 1(4) van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni
2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden
of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de
“Prospectusverordening”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot personen die “Gekwalificeerde beleggers” zijn in de
zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening (de “Gekwalificeerde beleggers”), of dergelijke andere beleggers
die geen aanbod aan het publiek zullen vormen in de zin van artikel 3.1 van de Prospectusverordening.
Geen enkele aankondiging of informatie betreffende het Aanbod, de notering of de effecten van de Vennootschap
waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in andere rechtsgebieden dan België
waar een voorafgaande registratie of goedkeuring voor een dergelijk doel vereist is. Er werden geen stappen
ondernomen, noch zullen er stappen ondernomen worden, voor het aanbod of de notering van effecten van de
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Vennootschap in enig rechtsgebied buiten België waar dergelijke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte, uitoefening
of verkoop van effecten, en de inschrijving op of aankoop van effecten, zijn in bepaalde rechtsgebieden onderworpen
aan bijzondere wettelijke of statutaire beperkingen. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien deze beperkingen
niet worden nageleefd door een persoon.
Deze aankondiging wordt niet verstrekt en werd niet goedgekeurd door een bevoegde persoon in het kader van sectie
21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de “UK FSMA”). Deze aankondiging wordt niet
verspreid onder en mag niet worden overgedragen aan het algemene publiek in het Verenigd Koninkrijk of aan
personen in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van de omstandigheden waarin sectie 21(1) van de UK FSMA
niet van toepassing zijn. Deze aankondiging is alleen gericht aan personen (i) die zich buiten het Verenigd Koninkrijk
bevinden, of (ii) die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen die vallen onder
artikel 19(5) van de UK FSMA (Financial Promotion), order 2005 (het “Order”), of (iii) die personen zijn die binnen
artikel 49(2)(a) tot (d) (“High Net Worth Companies, Unincorporated Associations etc”) van het Order vallen, of (iv)
waaraan deze aankondiging anderszins kan worden gericht zonder schending van sectie 21 van de UK FSMA (waarbij
alle dergelijke personen samen “Relevante personen” worden genoemd). Personen die geen Relevante personen zijn,
mogen niet handelen naar of vertrouwen op deze aankondiging. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop deze
aankondiging betrekking heeft, kunnen alleen worden uitgevoerd door Relevante personen en zullen alleen met
Relevante personen worden verricht.

De verspreiding van deze aankondiging in andere rechtsgebieden kan bij wet beperkt zijn en personen die in het bezit
komen van deze aankondiging dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven.
Indien deze beperkingen niet worden nageleefd, kan dit een schending betekenen van de wetten van een dergelijk
rechtsgebied. Door deze aankondiging te aanvaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorgaande
beperkingen.
Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een
aanzienlijk risico op verlies van het gehele belegde bedrag. Personen die overwegen dergelijke beleggingen te doen,
dienen een bevoegde persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies over dergelijke
beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling betreffende het Aanbod. De waarde van de effecten kan
zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen over de geschiktheid
van het voorgenomen aanbod voor de betrokken persoon. De datum waarop de notering op de gereglementeerde
markt van Euronext Brussels kan worden voltooid, kan onder meer worden beïnvloed door bijvoorbeeld de
marktomstandigheden. Er is geen garantie dat een dergelijke notering zal plaatsvinden en beleggers dienen hun
financiële beslissingen in dit stadium niet te baseren op de voornemens van de Vennootschap met betrekking tot een
dergelijke notering.
De inhoud van dit document kan verklaringen bevatten die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of geacht kunnen
worden te zijn. In sommige gevallen kunnen deze toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd aan de hand
van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden “meent”, “raamt”, “verwacht”, “voorspelt”, “is voornemens”, “kan”,
“zal”, “plant”, “blijft”, “doorlopend”, “potentiële”, “voorziet”, “projecteert”, “mikt op”, “streeft naar” of “zou moeten” of
telkens hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door de bespreking van strategieën, plannen,
doelstellingen, targets, doelen, toekomstige gebeurtenissen of voornemens. Toekomstgerichte verklaringen omvatten
verklaringen betreffende voornemens, overtuigingen of huidige verwachtingen op het gebied van, onder andere,
bedrijfsresultaten, vooruitzichten, groei, strategieën en dividendbeleid en de sector waarin de vennootschap actief is.
Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard bekende en onbekende risico's en onzekerheden in. Van tijd tot
tijd kunnen nieuwe risico's opduiken en het is niet mogelijk voor de Vennootschap om al deze risico's te voorspellen,
noch kan de Vennootschap de impact van al deze risico's op haar activiteiten inschatten of de mate waarin risico's, of
een combinatie van risico's en andere factoren, ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen
van die welke in Toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Toekomstgerichte verklaringen bieden geen garanties
inzake toekomstige prestaties. Gezien deze risico's en onzekerheden mag de lezer niet vertrouwen op
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Toekomstgerichte verklaringen als een voorspelling van de werkelijke resultaten. Onverminderd de verplichtingen van
de Vennootschap onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot openbaarmaking en doorlopende informatie, is
de Vennootschap niet van plan, en neemt zij geen enkele verplichting op zich, om Toekomstgerichte verklaringen bij
te werken.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“Credit Suisse”), J.P. Morgan Securities Plc (“J.P. Morgan”) en Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG (“Berenberg” en samen met Credit Suisse en J.P. Morgan, de “Joint Global
Coordinators”)) en Belfius Bank NV (“Belfius” en samen met de Joint Global Coordinators, de "Joint Bookrunners")
treden op voor de Vennootschap en voor niemand anders met betrekking tot het voorgenomen Aanbod, en zullen
tegenover niemand anders dan de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming die
aan hun respectieve cliënten wordt geboden, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot het
voorgenomen Aanbod.
Geen van de Joint Bookrunners of om het even welke van hun respectieve gelieerde ondernemingen of van hun
respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers, adviseurs of agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor of geeft enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de waarheid,
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document (of met betrekking tot de vraag of enige informatie
uit het document is weggelaten) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap, schriftelijk, mondeling
of in visuele of elektronische vorm, en hoe dan ook doorgegeven of ter beschikking gesteld, of voor enig verlies, hoe
dan ook ontstaan door enig gebruik van dit document of de inhoud ervan of anderszins daarmee verband houdend.
Elk van de Joint Bookrunners en elk van hun respectieve gelieerde ondernemingen wijzen dienovereenkomstig, voor
zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze voortvloeit uit
onrechtmatige daad, contract of anderszins, die zij anderszins zouden kunnen blijken te hebben met betrekking tot dit
document of enige dergelijke verklaring of informatie. Geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, wordt
gegeven door een van de Joint Bookrunners of een van hun respectieve gelieerde ondernemingen met betrekking tot
de nauwkeurigheid, volledigheid, verificatie of toereikendheid van de informatie in dit document, en op niets in dit
document zal worden vertrouwd als een belofte of verklaring in dit opzicht, al dan niet met betrekking tot het verleden
of de toekomst.
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