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Mededeling tijdens de stabilisatieperiode 
 

23 juni 2017 – 17:45 CET 
 
Balta Group NV (de “Vennootschap”) 
 
Volgend op de start van de stabilisatieperiode op 14 juni 2017, geeft Deutsche Bank 
AG, London Branch (contactpersoon: Paul Huysmans, telefoonnummer: +44 20 7547 
4836) hierbij kennis van het feit dat de ondergenoemde Stabilisatiemanager de 
stabilisatie (in de zin van Artikel 3.2(d) van de Verordening Marktmisbruik (EU 
596/2014)) heeft ondernomen betreffende de beursgang van de volgende effecten: 
 

Uitgever: Balta Group NV 

Effecten: Gewone aandelen (ISIN BE0974314461) 

Grootte van het aanbod: 15.365.802 gewone aandelen zonder nominale waarde 

Biedprijs: EUR 13,25 per aandeel 

Effectenbeurs: Euronext Brussel 

Ticker: BALTA (Gewone aandelen) 

Stabilisatiemanager: Deutsche Bank AG, London Branch 
 

Transacties betreffende de stabilisatie: 
 

Datum Hoeveelheid Prijs Aantal 
transacties 

Plaats van de 
stabilisatie 

14/06/2017              250.000  12,000 56 Euronext Brussels 

14/06/2017          1.175.000  12,250 50 Euronext Brussels 

14/06/2017                  5.000  12,400 1 Euronext Brussels 

14/06/2017                68.510  12,475 32 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 1.498.510    

15/06/2017                44.660  12,400 20 Euronext Brussels 

15/06/2017                75.000  12,450 29 Euronext Brussels 

15/06/2017                45.437  12,495 38 Euronext Brussels 

15/06/2017                50.000  12,500 34 Euronext Brussels 

15/06/2017                      141  12,530 1 Euronext Brussels 

15/06/2017                24.859  12,550 19 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 240.097    

16/06/2017                15.748  12,480 18 Euronext Brussels 

16/06/2017                  3.018  12,490 3 Euronext Brussels 

16/06/2017                18.028  12,495 9 Euronext Brussels 

16/06/2017                28.026  12,510 18 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 64.820    

19/06/2017                27.688  12,550 5 Euronext Brussels 

19/06/2017                47.666  12,570 63 Euronext Brussels 

19/06/2017                50.000  12,600 176 Euronext Brussels 

19/06/2017                25.000  12,610 146 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 150.354    

20/06/2017                16.403  12,570 7 Euronext Brussels 

20/06/2017                50.000  12,650 26 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 66.403    

21/06/2017                25.000  12,500 5 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 25.000    

22/06/2017                  4.502  12,400 2 Euronext Brussels 

22/06/2017                13.975  12,500 9 Euronext Brussels 

DAGTOTAAL 18.477    

TOTAAL TOT 22/06/2017 2.063.661    
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Alle data in de voorgaande tabel werd verstrekt door Deutsche Bank AG, London Branch. 

Banken die betrokken zijn bij de beursgang 
J.P. Morgan Securities plc en Deutsche Bank AG, London Branch zijn de Joint Global 
Coordinators; J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London Branch en Barclays 
Bank PLC treden op als Joint Bookrunners en ING België SA/NV en KBC Securities NV 
treden op als Joint Lead Managers (samen met de Joint Global Coordinators en de Joint 
Bookrunners, de ‘Banken’) van de beursgang. 
 

Voor bijkomende informatie kunt u contact op nemen met: 
Mathias Christiaens, Balta 
tel. + 32 56 62 22 16 
mathias.christiaens@baltagroup.com 
 
Belangrijke reglementaire kennisgeving 
Dit persbericht is niet voor vrijgave, verspreiding of publicatie, rechtstreeks of onrechtstreeks 
en gedeeltelijk of in zijn geheel, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, 
of een andere jurisdictie waar dit een inbreuk zou zijn op de relevante wetgeving in deze 
rechtsgebieden.  
 
Deze materialen zijn enkel voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als, en moeten 
niet worden uitgelegd als, een aanbod tot verkopen of een uitnodiging tot enig bod om 
effecten te kopen van Balta (de “Vennootschap”, en zulke effecten, de “Effecten”) in de 
Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of elke andere jurisdictie waar dergelijk 
aanbod, dergelijke uitnodiging tot aankoop of dergelijke verkoop onwettig zou zijn 
voorafgaand aan de registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie volgens de 
effectenwetgeving van zulke jurisdictie. 
 
De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 
1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in 
de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratie vereisten onder de 
Securities Act. Het is niet de intentie van de Vennootschap om enig deel van het aanbod te 
registreren in de Verenigde Staten of om een publiek aanbod te doen van in de Verenigde 
Staten. Effecten verkocht in de Verenigde Staten zullen enkel worden verkocht aan 
“gekwalificeerde institutionele kopers” (zoals gedefinieerd door Rule 144A onder de 
Securities Act) in overeenstemming met Rule 144A.  
 
In het Verenigd Koninkrijk worden dit document en enige andere materialen in verband met 
de Effecten enkel verspreid naar, en enkel gericht tot, en elke investering of 
investeringsactiviteit waarmee zij verband houden is enkel beschikbaar voor, en zal enkel 
aangegaan worden met, “gekwalificeerde investeerders” (zoals gedefinieerd in sectie 86(7) 
van de Financial Services and Markets Act 2000) en die (i) personen zijn met professionele 
ervaring in belegginszaken die vallen onder de definitie van “professionele investeerders” 
van Artikel 19(5) van het Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (het “Order”); of (ii) entiteiten met een hoog eigen vermogen (“high net worth 
entities”) binnen de bepalingen van Artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (naar al deze 
personen wordt samen verwezen als “relevante personen”). Personen die geen relevante 
personen zijn mogen niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of de 
inhoud ervan. 
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De Vennootschap heeft in geen enkele Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, 
andere dan België, een aanbod van Effecten aan het publiek toegelaten. Met betrekking tot 
eender welke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, die de 
Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een “Relevante Lidstaat”), is er geen actie 
ondernomen en zal geen actie worden ondernomen om een aanbod te maken van Effecten 
aan het publiek die de publicatie van een prospectus in eender welke Relevante Lidstaat 
vereist. Bijgevolg mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) 
aan elke juridische entiteit die een gekwalificeerde investeerder is zoals gedefinieerd in de 
Prospectus Richtlijn; of (ii) in alle andere omstandigheden die onder Artikel 3(2) van de 
Prospectus Richtlijn vallen. Voor de toepassing van deze paragraaf, betekent de uitdrukking 
“aanbod van effecten aan het publiek” de communicatie in elke vorm en door elk middel van 
voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en van de aan te bieden Effecten 
om een belegger in staat te stellen tot uitoefening van, aankoop van of inschrijving op deze 
Effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter 
implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en de uitdrukking 
“Prospectus Richtlijn” betekent Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd, met inbegrip van 
Richtlijn 2010/71/EU, in zoverre geïmplementeerd door de relevante Lidstaat), en omvat elke 
relevante uitvoeringsmaatregel in de Relevante Lidstaat.  
 
Er werd door de Vennootschap geen actie ondernomen die een aanbod van Effecten of het 
bezit of het verspreiden van deze materialen of elk ander aanbiedings- of 
publiciteitsmateriaal in verband met dergelijke Effecten in eender welke jurisdictie, op België 
na, waar actie daartoe is vereist, zou toelaten. 
  
De uitgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in sommige jurisdicties kan 
wettelijk worden beperkt en daarom moeten personen in zulke jurisdicties waarin zij worden 
uitgegeven, gepubliceerd of verspreid zich informeren over deze restricties en deze 
restricties in acht nemen.  

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Iedere investeerder dient zijn investering 
uitsluitend te maken op basis van in het prospectus opgenomen informatie die beschikbaar is 
in België in verband met de Aanbieding. Kopieën van het prospectus kunnen gratis 
verkregen worden van de Vennootschap of via de website van de Vennootschap. 

Alleen de Banken treden op voor de Vennootschap en niemand anders inzake een aanbod 

van Effecten en zal geen verantwoording afleggen aan iemand anders dan de Vennootschap 

over het verschaffen van de bescherming die aan hun respectieve klanten wordt verleend of 

voor het verstrekken van advies in verband met elk aanbod of een transactie of regeling 

waarnaar hierin wordt verwezen. 


