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Ageas krijgt groen licht voor aankoop FRESH
Ageas maakt vandaag bekend dat een meerderheid van 65,40% (EUR 817.500.000) van de
totale hoofdsom van de uitstaande FRESH-effecten heeft toegestemd in wijziging van de
voorwaarden van deze effecten, waardoor Ageasfinlux S.A. ze kan aankopen1.
Bijgevolg gaat Ageasfinlux S.A. verder met het op 19 november 2019 aangekondigde bod. FRESH-houders
die hun stukken nog niet hebben aangeboden, kunnen dit doen tot 10.00 uur CET op 3 januari 2020. De
uiteindelijke resultaten van het bod worden op 3 januari 2020 na sluiting van Euronext Brussels
bekendgemaakt.
Door het succes van het verzoek tot toestemming voorziet ageas SA/NV om een nieuw Restricted Tier 1
achtergesteld instrument uit te geven. Ageas zal de markt tijdig informeren over de uitkomst van deze
schulduitgifte.
CEO Bart De Smet van Ageas zei: “Wij zijn bijzonder verheugd dat we de vereiste toestemming voor de
aankoop van de FRESH-effecten verkregen. Houders van FRESH-effecten die hun stukken nog niet hebben
aangeboden, kunnen dat alsnog doen, want dit is een unieke kans om uit te stappen uit een laag renderend
instrument uit het verleden. In combinatie met de uitgifte van nieuwe schuldeffecten moderniseert Ageas op
deze manier zijn kapitaalstructuur door de afhankelijkheid van ‘grandfathered’ kapitaalinstrumenten te
verminderen. De transactie is een nieuwe belangrijke stap in de verbetering van onze financiële flexibiliteit
en een opportuniteit voor de FRESH-houders om hun effecten te verkopen.”

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar.
Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord
te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich
op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft
succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand,
Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en
langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort
Ageas tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2018 een
premie-inkomen van 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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Deze aankondiging betreft noch een aanbod tot aankoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, van de FRESHeffecten of enige andere effecten. Ageasfinlux S.A. doet het aanbod enkel op basis van, en in overeenstemming met, de voorwaarden
van de verklaring inzake het aanbod tot aankoop en verzoek tot toestemming. Het aanbod en verzoek tot toestemming worden niet
gedaan in enig rechtsgebied waar het maken of aanvaarden ervan niet in overeenstemming zou zijn met de effectenwetten, blue sky
laws of enige andere regelgeving van dat rechtsgebied.
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Raadpleeg voor meer details het gerelateerde persbericht van Ageasfinlux S.A.
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