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DEMINOR GEMANDATEERD DOOR POLYGON IN HET KADER VAN HET OPENBAAR 

OVERNAMEBOD VAN ORANGE BELGIUM 

 

 
Brussel, 9 februari 2021 
 
Op 21 januari 2021 publiceerde de FSMA de aankondiging van Orange NV om een vrijwillig en 
voorwaardelijk overnamebod uit te brengen op alle aandelen van Orange Belgium die niet reeds in haar 
bezit zijn. Orange NV is de controlerende aandeelhouder van Orange Belgium, waarvan zij 52,91% in 
handen heeft. 
 
De biedprijs bedraagt 22 EUR per aandeel. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, is Orange NV 
van plan een uitkoopbod op de minderheidsaandeelhouders uit te brengen (“squeeze-out”). 
 
Polygon Global Partners LLP, al meer dan 5 jaar aandeelhouder van Orange Belgium, bezit 5,29% van 
het totale aandelenkapitaal van Orange Belgium en is van oordeel dat een prijs van 22 EUR per aandeel 
Orange Belgium aanzienlijk onderwaardeert. 
 
In dit verband heeft Polygon Deminor, die in het kader van dit overnamebod exclusief voor Polygon 
optreedt, de opdracht gegeven ervoor te zorgen dat met haar rechten als minderheidsaandeelhouder 
rekening wordt gehouden. 
 
Het doel is de bieder uit te nodigen zijn biedprijs te verhogen zodat deze de objectieve waarde van 
Orange Belgium adequaat weerspiegelt en, bij gebreke daaraan, een squeeze-out of een exit van de 
beurs te voorkomen. 
 
De investeringsbank Ondra voert in opdracht van Polygon momenteel een waardebepaling van Orange 
Belgium uit. De uitkomst wordt binnenkort verwacht. 
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Noot voor de redactie: 
Deminor Shareholder & Governance Services (Deminor NV) is een financieel en juridisch 
advieskantoor, gespecialiseerd in het adviseren en bijstaan van aandeelhouders, bestuurders en 
bedrijfsleiders met betrekking tot alle vragen in verband met de structuur en de evolutie van het 
aandeelhouderschap of het bestuur van niet-beursgenoteerde ondernemingen, vaak in familiale 
context, of van beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Deminor is voornamelijk actief in België, maar is ook regelmatig werkzaam in Nederland, Luxemburg 
en Frankrijk. Deminor biedt multidisciplinaire diensten aan met een ervaren team op juridisch, financieel 
en corporate governance gebied. 
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