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PERSBERICHT 

(Gereglementeerde informatie – gepubliceerd op 17 juli 2014 om 17uur45) 

 

Inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie 
 

• Modaliteiten betreffende de omzetting van oude Brederode-aandelen tegen nieuwe Brederode-

aandelen.  

• Toelating tot de handel in nieuwe Brederode-aandelen op de beurs van Luxemburg en Euronext 

Brussel 

• Schrapping van oude Brederode-aandelen 

 

De grensoverschrijdende fusie van Brederode-Acturus zoals besloten door de buitengewone Algemene 

Vergaderingen d.d. 14 mei 2014 wordt van kracht op 19 juli 2014, de datum waarop de de notulen van de 

buitengewone Algemene Vergadering van Acturus worden gepubliceerd in het Luxemburgse « Memorial ». 

 

De houders van oude Brederode-aandelen ontvangen ingevolge de omzetting hetzelfde aantal nieuwe 

Brederode-aandelen. De nieuwe Brederode-aandelen worden verplicht gedematerialiseerd. 

 

De gedematerialiseerde oude Brederode-aandelen zullen voortaan  op 21 juli 2014 worden omgezet in 

nieuwe Brederode-aandelen en dit ingevolge de handelingen van financiële dienstverleners, banken of 

wisselagenten. Aandeelhouders van wie de aandelen al op een effectenrekening staan hoeven niets meer 

te doen.  

 

De houders van de oude Brederode-aandelen op naam wordt gevraagd contact op te nemen met de nieuwe 

vennootschap Brederode (Brederode S.A., 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg; tel +352 26 25 99 71) 

en hun gegevens van hun bankinstelling evenals het nummer van hun effectenrekening mee te delen 

waarop zij hun nieuwe Brederode-aandelen wensen in te schrijven. De gedematerialiseerde aandelen met 

betrekking tot de houders van aandelen op naam die nog niet hun instructies voor de levering van nieuwe 

effecten hebben meegedeeld zullen voorlopig op een « derde » effectenrekening worden geplaatst. Het 

stemrecht evenals de storting van de aan de aandelen gehechte coupons zullen voorlopig worden 

opgeschort en dit tot en met de feitelijke inschrijving op de effectenrekening van de begunstigden. 

 

De nieuwe Brederode-aandelen zullen worden toegelaten op de gereglementeerde handel op de beurs van 

Luxemburg en Euronext Brussels en dit vanaf 21 juli 2014. De prospectus die werd opgesteld met het oog op 

de toelating tot de handel op de gereglementeerde markten zoals goedgekeurd door de Commissie belast 

met de controle van de financiële sector (Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF ») d.d. 16 

juli 2014 is beschikbaar op de internetsite www.brederode.eu/ag. 

 

De nieuwe aandelen zijn gewone aandelen en geven recht op dezelfde rechten als voordien. Deze hebben 

het nummer ISIN LU1068091351 en de « common code » 106809135. Deze worden tevens geïdentificeerd 

door de beurssymbolen BREL of BREB, en dit naargelang het gaat om de gereglementeerde handel op de 

beurs van Luxemburg of die van Euronext Brussels. 

 

De oude Brederode-aandelen zullen op 21 juli 2014 op Euronext Brussel worden geschrapt. 
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De Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch in 2953 Luxemburg werd aangesteld om de 

noodzakelijke documenten ter beschikking te stellen en alle formaliteiten in verband met de 

gedematerialiseerde aandelen en de met deze aandelen verbonden handelingen te vervullen. 

 

 

Contactpersoon:  

Axel van der Mersch, gedelegeerd bestuurder 

T +352 2625 9971 - info@brederode.eu 


