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Den Haag, 14 februari 2020 

 

NIBC is in gevorderde gesprekken over een mogelijk bod in 

contanten 

NIBC Holding N.V. (“NIBC”) kondigt aan dat het een voorstel heeft ontvangen van The Blackstone Group 

International Partners LLP (tezamen met de aan haar gelieerde ondernemingen, indien de context vereist, 

“Blackstone”) met betrekking tot een vrijwillig openbaar bod, door een nieuw op te richten vennootschap van 

investeringsfondsen die worden geadviseerd door Blackstone, op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in NIBC, 

welke niet gehouden zijn door J.C. Flowers & Co (“JCF”) en Reggeborgh Invest B.V. (“Reggeborgh”), voor een 

biedprijs van EUR 9.85 (cum dividend) per aandeel, in contanten te betalen na sluiting van de transactie (de 

“Potentiële Transactie”). 

 

De Potentiële Transactie wordt ondersteund door NIBC’s grootste aandeelhouders, JCF en Reggeborgh, welke 

respectievelijk 60.6% en 14.6% van de aandelen vertegenwoordigen. Beide hebben de intentie om hun volledige 

belang in NIBC in afzonderlijke, conditionele private transacties te verkopen aan Blackstone, voor reeds 

overeengekomen vaste prijzen per aandeel (cum dividend), zijnde EUR 8.93 per aandeel voor JCF en EUR 9.65 

per aandeel, een 2% illiquiditeitskorting op het mogelijke bod, voor Reggeborgh. 

 

Gesprekken tussen NIBC en Blackstone zijn in een gevorderd stadium. De raad van bestuur en raad van 

commissarissen onderzoeken de mogelijkheden en voordelen van de potentiële transactie, en in het licht van hun 

fiduciaire verantwoordelijkheden zullen zij de belangen van alle belanghebbenden, inclusief de 

minderheidsaandeelhouders, in overweging nemen. Er kunnen geen zekerheden worden gegeven dat een 

transactie zal plaatsvinden als gevolg van deze gesprekken en onderhandelingen. Verdere aankondigingen zullen 

worden gemaakt wanneer vereist. 

 

Dit is een publieke aankondiging van NIBC ingevolge artikel 17 (1) van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik)). Dit 

persbericht is geen bod, of uitnodiging tot een bod, om aandelen of effecten in NIBC te kopen. Dit persbericht bevat 

voorwetenschap als bedoeld in artikel 7 (1) van de Verordening Marktmisbruik. 

 

  

Kijk voor meer informatie op onze website (www.nibc.nl) of neem contact op met: 

 

Michèle Negen-Jacobusse 

Investor Relations 

T: 070 342 9590 

E: michele.negen@nibc.com 

Eveline van Wesemael 

Press Relations 

T: 070 342 5412 

E: eveline.van.wesemael@nibc.com 

Toine Teulings 

Debt Investor Relations 

T: 070 342 9836 

E: toine.teulings@nibc.com 

 

Profiel van NIBC  

NIBC staat ondernemers bij op hun beslissende momenten. Nu en in de toekomst. Als bank voor ondernemers 

willen we onze 'THINK YES' mentaliteit versterken door flexibel en wendbaar te zijn en door de can-do mentaliteit 

van onze klanten op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van 

hun bedrijf. Voor onze retail klanten in Nederland, Duitsland en België bieden wij hypotheken, online spaar- en 

brokerageproducten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk geprijsd zijn. Met activiteiten in Nederland 

(Den Haag en Amsterdam), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bieden onze zakelijke klanten (voornamelijk 

middelgrote klanten) advies en oplossingen voor schuld-, mezzanine- en aandelenfinanciering aan ondernemers in 
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geselecteerde sectoren en sub sectoren waarin wij een sterke expertise en marktposities hebben. De mid-market is 

dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op beslissende 

momenten in te spelen op de behoeften van de markt, zoals fusies en overnames, management buy-outs, 

investeringen en strategische financieringen en herfinancieringen. 

 

Kijk voor meer informatie over NIBC op www.nibc.nl. 

http://www.nibc.nl/

