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Den Haag, 17 maart 2020 

 

Update over biedingsvoorbereidingen  

Vandaag, 17 maart 2020, geeft NIBC een update aan de markt ten aanzien van de voorbereidingen 

voor het bod door Flora Acquisition B.V. (‘de Bieder’) zoals aangekondigd op 25 februari 2020. 

 

Sinds de aankondiging:  

▪ is NIBC gestart met het proces ten behoeve van de adviesaanvraag voor de OR;  

▪ heeft NIBC de Bieder geadviseerd en geholpen met de voorbereidingen voor het 

goedkeuringsproces met DNB, waarbij NIBC en de Bieder samen verscheidene formele 

gesprekken hebben gehad met DNB; 

▪ heeft NIBC voortgang gemaakt met de voorbereidingen voor de activatransactie en/of andere 

soorten juridische structuur aanpassingen na closing zoals genoemd in de aankondiging van 25 

februari 2020; en 

▪ is NIBC gestart met de voorbereidingen voor de gemotiveerde standpuntbepaling van de Raad 

van Commissarissen en de Raad van Bestuur met betrekking tot het bod. 

 

Dit naast alle andere doorlopende acties en voorbereidingen die samenhangen met het bod. 

 

In reactie op vragen van investeerders en recente artikelen in de Nederlandse media wenst NIBC te 

verduidelijken dat in het geval dat het fusie protocol zoals ondertekend met de Bieder en van kracht 

sinds 25 februari 2020 wordt beëindigd, danwel zou worden opgezegd door één der partijen, een 

dergelijk nieuw feit zou kwalificeren als ‘voorwetenschap’ zoals gedefinieerd in de Europese 

Verordening Marktmisbruik (MAR), hetgeen een directe publicatie middels een persbericht noodzakelijk 

zou maken.  

 

In afwezigheid van een dergelijk tussentijds bericht staat de volgende update ten aanzien van de 

biedingsvoorbereidingen gepland voor 24 maart 2020.  

 

 

 

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 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. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Michèle Negen  

Investor Relations 

T: +31 70 342 9590 

E: michele.negen@nibc.com 

  

 

 


