Onderwerp:
Overname Green Vision B.V. (Hierna: HyGear)
Geachte belegger,
NPEX brengt u graag op de hoogte van een aantal zaken rondom het proces van de overname van
HyGear door de Canadese beursgenoteerde onderneming Xebec. Deze overname heeft gevolgen
voor uw positie in Certificaten van Aandelen HyGear (CvAs ieder afzonderlijk een CvA) en Warrants
HyGear.
Het is de verwachting dat rond 30 december 2020 de laatste dag zal zijn waarop gehandeld kan
worden in de Certificaten van Aandelen (ISIN: NL0012751218) en Warrants (ISIN: NL0013649643) op
de NPEX-effectenbeurs. Dit is afhankelijk van de definitieve ‘closing’ van de transactie tussen HyGear
en Xebec. De transactie is, zoals vermeld in het persbericht van 8 december 2020, nog onder
voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke condities.
Voor de ‘closing’ van de transactie zal HyGear met een persbericht komen met nadere details
omtrent de closing. In dit persbericht van HyGear zal ook de laatste handelsdag worden genoemd
(dit zal als aangegeven naar verwachting rond 30 december 2020 zijn). Na die dag is er geen handel
meer mogelijk in de CvAs en Warrants.
Beleggers die na sluiting van de handel een positie in de CvAs in hun portefeuille hebben, zullen recht
krijgen op hun gedeelte van de overnamesom zoals dat zal worden genoemd in het persbericht met
betrekking tot de sluiting van de overname dat HyGear zal publiceren. Op basis van deze gegevens
zal Stichting Administratiekantoor HyGear (STAK HyGear) bepalen op hoeveel cash en hoeveel
aandelen Xebec een belegger recht heeft. HyGear heeft besloten de Warrants te laten vervallen.
Mocht de transactie tussen HyGear en Xebec geen doorgang vinden dan zullen de CvAs en de
Warrants genoteerd en verhandelbaar blijven aan de NPEX-effectenbeurs.
Het is de verwachting dat ongeveer 5 werkdagen na de 'closing’ van de transactie de eerste uitkering
in cash (ongeveer €8,60 per CvA) zal plaatsvinden op de NPEX rekening van de rechthebbende
beleggers. Vier maanden later eindigt de wettelijke lock-up periode en kunnen beleggers van de
STAK HyGear het aantal aandelen Xebec (ongeveer 2,346 aandeel per CvA) ontvangen waartoe
iedere belegger is gerechtigd. Fracties in aandelen Xebec zullen op dat moment in cash worden
uitbetaald. 18 maanden na de datum van de ‘closing’ zal er mogelijk een restant bedrag worden
uitgekeerd. Dit bedrag bedraagt op dit moment ongeveer €0,96 maar het is de verwachting dat van
dit bedrag nog transactiekosten voor het afronden van de overname worden afgetrokken zoals de
levering van de aandelen Xebec en andere transactie gerelateerde kosten, een en ander conform de
administratievoorwaarden met betrekking tot de CvAs.
Let op: om de aandelen Xebec te kunnen ontvangen dient u te beschikken over een effectenrekening
bij een bank of broker die het Canadese aandeel Xebec accepteert. U zal deze aandelen niet bij NPEX
kunnen aanhouden. Informeer hiernaar bij uw bank of broker. De ISIN code van de Canadese
aandelen Xebec is: CA9838911027.
Om één ander inzichtelijk te maken volgt hieronder een indicatieve tijdslijn.
Datum
Datum van laatste handelsdag

Actie
Laatste handelsdag CvAs en
Warrants

Toelichting
Na ‘closing’ van de transactie
kunt u niet meer handelen in
de CvAs en Warrants

Datum van laatste handelsdag
bij sluiting van beurshandel (na
16:00)

Vaststelling aantal CvAs in de
portefeuille

Datum van ‘closing’ van de
transactie

Sluiting van de overname
tussen HyGear en Xebec

+/- 5 werkdagen na de datum
van ‘closing’ van de transactie
+/- 5 werkdagen na de datum
van ‘closing’ van de transactie

Eerste uitkering in cash

4 maanden na de datum van
‘closing’ van de transactie

18 maanden na de datum van
‘closing’ van de transactie

De positie in CvAs en de positie
in Warrants worden bij
beleggers uit de portefeuille
gehaald
De lock-up periode eindigt. U
kunt uw aandelen Xebec
inbrengen in uw
effectenportefeuille bij uw
bank/broker. Fracties Xebec
zullen in cash worden
uitbetaald

U ontvangt de eventuele
slotuitkering

Na het sluiten van de handel
stelt NPEX vast wie er een
long-positie heeft in CvAs
HyGear om zo vast te leggen
welke belegger recht heeft op
de uitkering in het kader van
de overname
Op dat moment wordt de
overname-transactie definitief
afgesloten tussen HyGear en
Xebec
U ontvangt ongeveer €8,60 per
CvA op uw NPEX-rekening
De CvA en Warrants komen
per deze datum te vervallen

NPEX zal de aandelen Xebec
niet noteren of administreren.
U dient dus in het bezit te zijn
van een effectenrekening
waarop u de effecten van
Xebec kunt ontvangen. De
aandelen Xebec zijn te
verhandelen op TSX Venture
Exchange in Toronto, Canada
Dit bedrag is onder andere
afhankelijk van de uiteindelijk
gemaakte kosten in het kader
van de overname

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende documentatie van HyGear op de NPEX
website.
Persbericht-Aandeelhouders-HyGear-tekenen-overeenkomst-voor-overname-door-Xebec-8-122020.pdf (npex.nl)
Presentatie HyGear beleggersbijeenkomst 10-12-2020 (npex.nl)
Vraag-en-Antwoord-inzake-overname-HyGear-15-12-2020.pdf (npex.nl)
NPEX is momenteel met de STAK HyGear in gesprek om de mogelijkheden te bespreken voor
ondersteuning bij het afwikkelingsproces. Indien NPEX dit proces zal ondersteunen zal NPEX ook na
de eerste cashuitkering betrokken blijven bij het afwikkelingsproces. Wij zullen u hier spoedig over
informeren.

Met vriendelijke groet,
NPEX Service Desk

