Splitsing van het Bekaert aandeel in drie nieuwe aandelen
Afschaffing van de aandelen aan toonder
met ingang van 10 november 2010
Informatie voor aandeelhouders
1.

Ingevolge een besluit van een op 7 oktober 2010 gehouden buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders, heeft het volgende plaatsgevonden op woensdag 10
november 2010:
1.1. Aandelensplitsing
Elk bestaand Bekaert aandeel is in drie nieuwe Bekaert aandelen gesplitst: elk
bestaand aandeel is door drie nieuwe aandelen vervangen. Het totale aantal Bekaert
aandelen is aldus met drie vermenigvuldigd. Hetzelfde geldt voor de VVPR strips.
Elk nieuw aandeel geeft recht op één stem op algemene vergaderingen van
aandeelhouders. De vervanging is automatisch gebeurd voor de bestaande aandelen
op naam en gedematerialiseerde aandelen (en VVPR strips), maar niet voor de
bestaande aandelen aan toonder (en VVPR strips).
1.2. Afschaffing van de aandelen aan toonder
De Bekaert aandelen aan toonder worden afgeschaft: de aan elk toonderaandeel
verbonden rechten worden opgeschort tot de houder zijn/haar bestaande
toonderaandelen inlevert in ruil voor drie nieuwe aandelen op naam of drie nieuwe
gedematerialiseerde aandelen, naar keuze van de houder, voor elk bestaand
toonderaandeel. Hetzelfde geldt voor de VVPR strips aan toonder.
1.3. Notering
Enkel de nieuwe Bekaert aandelen noteren op de NYSE Euronext Brussels beurs
(met een nieuwe ISIN code BE0974258874), en met uitsluiting van de bestaande
aandelen (met ISIN code BE0003780948) die niet langer genoteerd zijn. Hetzelfde
geldt voor de nieuwe VVPR strips (met een nieuwe ISIN code BE0005640140), en met
uitsluiting van de bestaande VVPR strips (met ISIN code BE0005569406) die niet
langer genoteerd zijn.
1.4. Dividenden
Alle dividenden die vanaf 10 november 2010 zullen worden gedeclareerd zullen enkel
betaalbaar zijn aan de houders van nieuwe aandelen op naam of
gedematerialiseerde aandelen. Houders van bestaande aandelen aan toonder
moeten hun toonderaandelen inleveren in ruil voor nieuwe aandelen op naam of
gedematerialiseerde aandelen teneinde betaling te ontvangen van dergelijke
dividenden, evenals van vóór 10 november 2010 gedeclareerde dividenden die zij op
die datum nog niet ontvangen mochten hebben. Hetzelfde geldt voor de VVPR strips.

2.

Bijzonderheden van de Bekaert aandelen en VVPR strips na de splitsing (met ingang van
10 november 2010)
2.1. Algemene kenmerken
Aandelen:
één aandeel, één stem
vorm: op naam, of gedematerialiseerd (op een effectenrekening gehouden)

-

genoteerd op NYSE Euronext Brussels met de nieuwe ISIN code BE0974258874
gerechtigd op alle dividenden die vanaf 10 november 2010 gedeclareerd worden,
alsmede op betaling van voorheen gedeclareerde dividenden die niet vóór 10
november 2010 werden geïnd

VVPR strips:
vorm: op naam, of gedematerialiseerd (op een effectenrekening gehouden)
genoteerd op NYSE Euronext Brussels met de nieuwe ISIN code BE0005640140
gerechtigd op de verminderde roerende voorheffing op dividenden van 15% in
plaats van 25%
2.2. Aandelen op naam na de splitsing
Het aantal aandelen dat op naam van een aandeelhouder ingeschreven is in het Bekaert
register van aandelen op naam is automatisch met drie vermenigvuldigd op en met ingang
van 10 november 2010.
Bekaert heeft een nieuw aandelencertificaat uitgeschreven op en met ingang van 10
november 2010 waarop het aantal nieuwe aandelen op naam van de aandeelhouder
vermeld is, en heeft het certificaat aan de aandeelhouder bezorgd. Deze bewerking, en de
bewaring van de nieuwe aandelen in het Bekaert register, zullen voor de aandeelhouder
kosteloos zijn. Het nieuwe aandelencertificaat vervangt en vernietigt het certificaat dat
voorheen in het bezit van de aandeelhouder was en dat betrekking had op zijn/haar
bestaande aandelen.
Het bovenstaande geldt eveneens voor de VVPR strips op naam.
Besluit: in het kader van de splitsing is geen actie vereist van de aandeelhouder, die
met zijn/haar nieuwe aandelen op naam het recht heeft:
om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en er te stemmen;
en
om betaling van dividenden te ontvangen.
2.3. Gedematerialiseerde aandelen na de splitsing
Het aantal gedematerialiseerde aandelen dat op een effectenrekening van een
aandeelhouder bij een financiële instelling is ingeschreven is automatisch met drie
vermenigvuldigd op en met ingang van 10 november 2010.
De financiële instelling heeft de effectenrekening op en met ingang van 10 november 2010
geactualiseerd door vermelding van het aantal nieuwe gedematerialiseerde aandelen van
de aandeelhouder, en heeft de geactualiseerde gegevens aan de aandeelhouder bezorgd.
Deze bewerking, en de bewaring van de nieuwe aandelen door de financiële instelling,
kunnen bankkosten en taksen meebrengen op kosten van de aandeelhouder.
Het bovenstaande geldt eveneens voor de gedematerialiseerde VVPR strips.
Besluit: in het kader van de splitsing is geen actie vereist van de aandeelhouder, die
met zijn/haar nieuwe gedematerialiseerde aandelen het recht heeft:
om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en er te stemmen;
en
om betaling van dividenden te ontvangen.

2.4. Aandelen aan toonder na de splitsing
Omdat de Bekaert aandelen aan toonder op 10 november 2010 afgeschaft werden,
stellen ze de houder niet langer in staat zijn/haar rechten uit te oefenen:
om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en er te
stemmen; noch
om betaling van dividenden te ontvangen,
tot de houder een van de volgende acties onderneemt om zijn/haar rechten terug te
kunnen uitoefenen.
Besluit: om zijn/haar rechten uit te kunnen oefenen is actie vereist van de
aandeelhouder, die zijn/haar toonderaandelen moet inleveren in ruil voor, naar keuze
van de aandeelhouder:
drie nieuwe aandelen op naam voor elk bestaand toonderaandeel: door
inlevering van zijn/haar toonderaandelen bij een financiële instelling. Bekaert zal het
equivalente aantal nieuwe aandelen inschrijven in het Bekaert register van aandelen
op naam, zal een aandelencertificaat uitschrijven waarop het aantal nieuwe
aandelen op naam van de aandeelhouder vermeld zal zijn, en zal het certificaat aan
de aandeelhouder bezorgen. Deze bewerking, en de bewaring van de nieuwe
aandelen in het Bekaert register, zullen voor de aandeelhouder kosteloos zijn. De
door de aandeelhouder ingeleverde toonderaandelen zullen vernietigd worden, en
de aandeelhouder zal voortaan de rechten genieten die in punt 2.2 boven zijn
beschreven en zal persoonlijke exemplaren ontvangen van de uitnodigingen tot
algemene aandeelhoudersvergaderingen en van het Bekaert jaarverslag; of
drie nieuwe gedematerialiseerde aandelen voor elk bestaand toonderaandeel:
door inlevering van zijn/haar toonderaandelen bij een financiële instelling. De
financiële instelling zal het equivalente aantal nieuwe aandelen op een
effectenrekening op naam van de aandeelhouder inschrijven met vermelding van
het aantal nieuwe gedematerialiseerde aandelen van de aandeelhouder, en zal de
gegevens aan de aandeelhouder bezorgen. Deze bewerking, en de bewaring van
de nieuwe aandelen door de financiële instelling, kunnen bankkosten en taksen
meebrengen op kosten van de aandeelhouder. De gedematerialiseerde aandelen
op de effectenrekening zullen de door de aandeelhouder ingeleverde
toonderaandelen vervangen, die vernietigd zullen worden, en de aandeelhouder zal
voortaan de rechten genieten die in punt 2.3 boven zijn beschreven.
Het bovenstaande geldt eveneens voor de VVPR strips aan toonder.
Nota: alle onbetaalde dividenden die vóór 10 november 2010 werden gedeclareerd met
betrekking tot de bestaande Bekaert aandelen (met inbegrip van het op 7 oktober 2010
gedeclareerde tussentijds dividend met vrijdag 15 oktober 2010 als betaaldatum) zullen
betaalbaar blijven op en na 10 november 2010, doch enkel tegen inlevering van de
aandelen en (in voorkomend geval) VVPR strips aan toonder en hun vervanging door
nieuwe aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen en (in voorkomend geval)
VVPR strips zoals boven beschreven.
Aandeelhouders die bijkomende informatie wensen kunnen schrijven naar:
investor.relations@bekaert.com
_____________________________

