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Voor onmiddellijke publicatie

Overtoewijzingsoptie a.s.r. gedeeltelijk uitgeoefend
Den Haag / Utrecht – 11 juli 2016. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL
Financial Investments, “NLFI” of de "Verkopende Aandeelhouder”), namens de Nederlandse Staat,
en ASR Nederland N.V. (“a.s.r.” of de “Onderneming”), maken vandaag bekend dat de optie om
additioneel circa 15% van het totale aantal gewone aandelen in a.s.r. dat door NLFI is verkocht (de
“Aangeboden Aandelen”) bij de beursgang (de “IPO” of de “Aanbieding”) aan te bieden (de
“Overtoewijzingsoptie”), gedeeltelijk is uitgeoefend.
De Overtoewijzingsoptie van maximaal 7.800.000 additionele gewone aandelen (de “Overtoewijzing
Aandelen”) was door NLFI toegekend aan de Joint Global Coordinators namens de underwriters. Deutsche
Bank AG, London Branch trad op als stabilisatie agent (de “Stabilisatie Agent”) en heeft de
Overtoewijzingsoptie op 9 juli 2016 gedeeltelijk uitgeoefend. In totaal zijn 2.249.885 Overtoewijzing
Aandelen verkocht tegen de aanbiedingsprijs van € 19,50.
Na de gedeeltelijke uitoefening van de Overtoewijzingsoptie omvat de Aanbieding (inclusief 2.249.885
Overtoewijzing Aandelen) 54.449.885 gewone aandelen en vertegenwoordigt daarmee circa 36,3% van
het totaal aantal van 150 miljoen geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Onderneming
(de “Aandelen”). Dit resulteert in een totale opbrengst van de IPO (inclusief de Overtoewijzing Aandelen en
de opbrengsten uit stabilisatie) van circa € 1.065 miljoen. NLFI heeft de netto-opbrengst van de Aanbieding
ontvangen en ontvangt ook de netto-opbrengst van de verkoop van de Overtoewijzing Aandelen evenals
enige winst uit stabilisatie. NLFI keert de netto-opbrengst van de Aanbieding (inclusief de gedeeltelijk
uitgeoefende Overtoewijzingsoptie en enige winst uit stabilisatie) uit aan de Nederlandse Staat. De
Onderneming ontvangt geen opbrengst van de Aanbieding (inclusief de gedeeltelijk uitgeoefende
Overtoewijzingsoptie en enige winst uit stabilisatie).
De stabilisatietransacties, uitgevoerd op Euronext Amsterdam, begonnen op 14 juni 2016. De laatste
stabilisatietransactie vond plaats op 8 juli 2016. Details van de stabilisatieactiviteiten van de Stabilisatie
Agent, zijn te vinden in de bijlage.
Na de gedeeltelijke uitoefening van de Overtoewijzingsoptie houdt NLFI circa 63,7% van de Aandelen.
NLFI en a.s.r. zijn een lock-up periode van 180 dagen overeengekomen vanaf de afwikkelingsdatum, 14
juni 2016, bepaalde gebruikelijke uitzonderingen en waiver door de Joint Global Coordinators daargelaten.
Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding
Op 9 juni 2016 hebben NLFI en a.s.r aangekondigd dat de prijs van de Aangeboden Aandelen was
vastgesteld op € 19,50 en dat de handel op Euronext Amsterdam op een “as-if-and-when-delivered” basis
van start ging op vrijdag 10 juni 2016. Op 30 mei 2016 hebben NLFI en a.s.r. de indicatieve
prijsbandbreedte, de omvang van de IPO en de publicatie van het prospectus aangekondigd. Eerder, op
13 mei 2016, hebben NLFI en a.s.r. het voornemen om door te gaan met de volgende stappen richting een
IPO en notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam bevestigd. De persberichten zijn beschikbaar
op de websites van NLFI (www.nlfi.nl) en a.s.r. (www.asrnederland.nl).
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Contactgegevens:
NLFI - Huub Hieltjes
T: +31 70 20 50 650
E: huub.hieltjes@nlfi.nl

a.s.r. - Daan Wentholt
T: +31 6 5335 4156
E: daan.wentholt@asr.nl

a.s.r. - Investor Relations
Michel Hülters: T: +31 6 1549 9569
Barth Scholten: T: +31 6 3044 1571
E: ir@asr.nl

Belangrijke juridische informatie
Deze aankondiging en de informatie die erin is vervat, is niet bestemd voor publicatie of distributie, direct
of indirect, in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of enige andere
jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante regelgeving zou meebrengen. Deze aankondiging
vormt geen prospectus en bevat niet en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen
van een aanbod tot aankoop van, of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada,
Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het
kopen van effecten van ASR Nederland N.V. (de "Vennootschap", en zulke effecten, de "Effecten") in de
Verenigde Staten of enige andere jurisdictie.
Deze aankondiging vormt geen aanbod, of onderdeel daarvan, tot verkoop, noch een uitnodiging tot het
doen van een aanbod tot aankoop. Het is een reclame-uiting en geen prospectus in het kader van de
Prospectusrichtlijn. Ieder aanbod tot aankoop van Effecten naar aanleiding van het aanbod is gedaan, en
iedere belegger moet zijn investering doen, uitsluitend op basis van de informatie die is opgenomen in het
prospectus van 30 mei 2016, dat gepubliceerd is in verband met het aanbod (het "Prospectus"), en dat is
goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (Stichting Autoriteit Financiële Markten), alsmede
eventuele aanvullingen of wijzigingen daartoe. Het Prospectus bevat gedetailleerde informatie over de
Vennootschap en haar bestuur, alsmede jaarrekeningen en overige financiële data. Het Prospectus kan
worden gedownload van de website www.asrnederland.nl. De verspreiding van deze stukken kan in
sommige jurisdicties overtredingen van de relevante wetgeving opleveren.
Met uitzondering van Nederland heeft de Vennootschap geen toestemming gegeven voor het aanbieden
van effecten aan het publiek in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Met betrekking tot
elk van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Nederland, welke de
Prospectusrichtlijn hebben geïmplementeerd (elk afzonderlijk een "Relevante Lidstaat") is geen handeling
verricht en zal geen handeling worden verricht tot het doen van een aanbod van effecten aan het publiek,
waarvoor de publicatie van een prospectus in enige Relevante Lidstaat is vereist. Als gevolg hiervan mogen
de effecten in een Relevante Lidstaat alleen worden aangeboden (a) aan een rechtspersoon die als
gekwalificeerde belegger als bedoeld in Artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn valt aan te merken; of (b)
in elke andere omstandigheid waarin geen publicatie van een prospectus door de Vennootschap ingevolge
Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn is vereist. In het kader van deze alinea betekent de uitdrukking
'aanbieding van effecten aan het publiek' een in elke vorm of middel gedane mededeling waarin voldoende
informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden aandelen wordt verstrekt om een
belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op de effecten te besluiten, zoals dit in die Lidstaat
in enige maatregel voor de implementatie van de Prospectusrichtlijn gewijzigd kan zijn, en de uitdrukking
"Prospectusrichtlijn" verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG (en de wijzigingen daarvan, inclusief de 2010 PD
Wijzigingsrichtlijn, voor zover deze is geïmplementeerd in die Relevante Lidstaat) en omvat elk relevante
implementatiemaatregel in elk Relevante Lidstaat en de uitdrukking "2010 PD Wijzigingsrichtlijn" betekent
Richtlijn 2010/73/EU.
In het Verenigd Koninkrijk wordt deze mededeling uitsluitend verspreid onder, en is zij uitsluitend gericht
aan gekwalificeerde investeerders die: (i) beleggingsdeskundigen zijn in de zin van artikel 19(5) van de
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd) (de "Order"),
of (ii) personen zijn in de zin van Artikel 49 (2)(a) t/m (d) van de Order (zeer vermogende ondernemingen,
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, etc.) (al deze personen gezamenlijk aan te duiden als
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"Relevante Personen"). Deze mededeling is enkel gericht aan Relevante Personen, en alle personen die
niet zijn aan te merken als Relevante Personen zullen deze mededeling niet gebruiken om op te handelen
of zich er op te beroepen. Iedere investering of investeringsactiviteit waaraan deze mededeling relateert, is
enkel beschikbaar voor Relevante Personen en zal enkel worden aangegaan met Relevante Personen.
ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited en Deutsche Bank AG, London Branch, en de
joint bookrunners en co-lead manager die hierin worden genoemd, en N M Rothschild & Sons Limited en
UBS Limited als financieel adviseur, treden uitsluitend op voor respectievelijk de Verkopende
Aandeelhouder en de Vennootschap en voor niemand anders met betrekking tot de Aanbieding. Zij zijn
tegenover niemand anders (ongeacht of dit wel of niet een ontvanger is van het Prospectus) dan de
Vennootschap en/of de Verkopende Aandeelhouder verantwoordelijk voor de bescherming die ze aan hun
cliënten verschaffen of voor het verstrekken van advies dat betrekking heeft op de Aanbieding, enige
transactie of regeling waaraan wordt gerefereerd.
Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie of verspreiding, direct of indirect, in of naar de Verenigde
Staten (waaronder tevens begrepen haar grondgebieden en bezittingen, elke Staat van de Verenigde
Staten en het District Columbia, hierna te noemen de "Verenigde Staten"). Deze aankondiging vormt geen
aanbod, of onderdeel daarvan, van effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop
van, of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten. De effecten, zoals hierin bedoeld, zijn niet
geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd onder de Securities Act 1933, zoals gewijzigd, en
mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij dit gebeurt overeenkomstig een
wettelijke vrijstelling van de registratievereisten. Er zal geen openbaar aanbod van de effecten worden
gedaan in de Verenigde Staten.
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Bijlage
Datum van stabilisatietransacties

Koersmarge van stabilisatietransacties
(EUR)
Laagste

Hoogste

14/06/2016

19,50

19,50

15/06/2016

19,50

19,50

16/06/2016

19,50

19,50

22/06/2016

19,50

19,50

24/06/2016

19,05

19,30

27/06/2016

18,25

19,05

28/06/2016

18,25

18,25

01/07/2016

19,19

19,19

04/07/2016

19,00

19,00

05/07/2016

18,75

18,75

06/07/2016

17,19

18,45

07/07/2016

17,14

17,48

08/07/2016

17,15

17,48
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