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 Verwachte voltooiingsdatum fusie aangekondigd 
  21 juli 2016 – 8u00 CET 

 

 

DELHAIZE EN AHOLD VERWACHTEN DE FUSIE TE VOLTOOIEN OP 23 JULI 
2016 ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING VAN DE U.S. FEDERAL 

TRADE COMMISSION 
 

 
Brussel, België, 21 juli 2016 – Overeenkomstig de vereiste kennisgevingstermijnen voor 
noteringsdoeleinden, kondigden Delhaize Groep en Koninklijke Ahold vandaag aan dat zij 
verwachten hun voorgenomen fusie te voltooien op 23 juli 2016 als de wettelijke 
goedkeuring van de Federal Trade Commission (FTC) in de Verenigde Staten tegen die 
datum werd verkregen. 
 

Verhandeling en tickersymbool 

Onder voorbehoud van de voltooiing van de fusie op 23 juli 2016, zouden de gewone 
aandelen van de gecombineerde vennootschap, Ahold Delhaize, vanaf maandag 
25 juli 2016 verhandelbaar zijn op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel met 
tickersymbool AD. De laatste handelsdag van de gewone aandelen Delhaize op Euronext 
Brussel zou vrijdag 22 juli 2016 zijn, en de verhandeling van Delhaize American Depositary 
Shares (ADS-en) op de New York Stock Exchange zou vanaf de voltooiingsdatum van de 
fusie worden geschorst. Na de fusie zullen Ahold Delhaize ADS-en onderhands worden 
verhandeld en worden genoteerd op de internationale markt OTCQX. 
 

Toekenning van gewone aandelen Ahold Delhaize en Ahold Delhaize ADS-en aan 
aandeelhouders van Delhaize en houders van ADS-en 
 
Ruilverhouding 

Na de fusie zullen voor elk gewoon aandeel Delhaize (behalve voor enig gewoon aandeel 
Delhaize aangehouden door Delhaize of Ahold) automatisch 4,75 nieuwe gewone aandelen 
Ahold Delhaize worden toegekend en zullen alle gewone aandelen Delhaize automatisch 
worden ingetrokken. Als gevolg daarvan: 
 

 Zal, wat gewone aandelen Delhaize aangehouden in gedematerialiseerde vorm op 
effectenrekeningen betreft, de financiële tussenpersoon van elke aandeelhouder de 
gedematerialiseerde boekingen aanpassen teneinde de toekenning van gewone 
aandelen Ahold Delhaize in overeenstemming met de ruilverhouding van 4,75 te 
weerspiegelen. 
 

 Zal, wat gewone aandelen Delhaize op naam betreft, Ahold Delhaize in haar 
aandeelhoudersregister de voormalige houder van elk gewoon aandeel Delhaize op 
naam inschrijven in overeenstemming met de ruilverhouding van 4,75. 
 

Na de fusie zal elke Delhaize ADS het recht vertegenwoordigen van de houder daarvan om, 
naar eigen keuze, 1,1875 Ahold Delhaize ADS-en of een equivalent aantal gewone 
aandelen Ahold Delhaize te ontvangen. Als gevolg daarvan: 
 

 Zal, wat Delhaize ADS-en aangehouden in girale vorm via een bank, makelaar of 
andere DTC deelnemer betreft, elke Delhaize ADS tegen 1,1875 Ahold Delhaize 
ADS-en worden omgeruild zonder dat hiervoor enige actie dient te worden 
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ondernomen. In de mate dat een houder gewone aandelen Ahold Delhaize wenst te 
ontvangen in plaats van dergelijke Ahold Delhaize ADS-en, dient de houder zijn 
bank, makelaar of andere DTC deelnemer opdracht te geven om deze Ahold 
Delhaize ADS-en aan de ADS Ahold Delhaize depositaris voor intrekking aan te 
bieden, samen met instructies betreffende de rekening in Nederland waarop de 
gewone aandelen Ahold Delhaize dienen te worden geleverd. 
 

 Zullen, wat Delhaize ADS-en rechtstreeks aangehouden in girale vorm in de boeken 
van de ADS Delhaize depositaris betreft, de houders daarvan worden gecrediteerd 
met 1,1875 Ahold Delhaize ADS-en in ruil voor elke Delhaize ADS zonder dat 
hiervoor enige actie dient te worden ondernomen. In de mate dat een houder 
gewone aandelen Ahold Delhaize wenst te ontvangen in plaats van dergelijke Ahold 
Delhaize ADS-en, dient deze houder opdracht te geven aan de ADS Ahold Delhaize 
depositaris om deze Ahold Delhaize ADS-en in te trekken en dient deze instructies te 
geven over de rekening in Nederland waarop de gewone aandelen Ahold Delhaize 
dienen te worden geleverd. 
 

 Zullen, wat Delhaize ADS-en aangehouden in de vorm van fysieke certificaten 
betreft, houders daarvan een brief tot overdracht met instructies ontvangen over hoe 
en waar de certificaten die hun Delhaize ADS-en vertegenwoordigen af te leveren 
om de Ahold Delhaize ADS-en waartoe zij gerechtigd zijn te ontvangen en, indien 
gewenst, om zulke Ahold Delhaize ADS-en te laten intrekken en, in plaats daarvan, 
de gewone aandelen Ahold Delhaize die daardoor worden vertegenwoordigd 
rechtstreeks op een daartoe aangewezen rekening in Nederland te laten leveren. 
 

Behandeling van aanspraken op breukdelen 

In geen geval zullen in verband met de fusie breukdelen van gewone aandelen Ahold 
Delhaize of Ahold Delhaize ADS-en worden uitgegeven, maar in plaats daarvan: 
 

 Zal, wat gewone aandelen Delhaize aangehouden in gedematerialiseerde vorm op 
effectenrekeningen betreft, de financiële tussenpersoon van elke aandeelhouder, 
afhankelijk van de bijzondere contractuele afspraken tussen de financiële 
tussenpersoon en de aandeelhouder, de aanspraken op breukdelen in principe 
samenvoegen tot gewone aandelen Ahold Delhaize en resterende aanspraken op 
breukdelen in cash afwikkelen. 
 

 Zal, wat gewone aandelen Delhaize op naam betreft, het totale aantal gewone 
aandelen Ahold Delhaize dat aan elke aandeelhouder wordt toegekend naar 
beneden naar het dichtstbijzijnde gehele getal worden afgerond en zal het saldo in 
cash worden uitbetaald. 
 

 Zal, wat Delhaize ADS-en aangehouden in girale vorm via een bank, makelaar of 
andere DTC deelnemer, de financiële tussenpersoon van elke houder van Delhaize 
ADS-en, afhankelijk van de bijzondere contractuele afspraken tussen de financiële 
tussenpersoon en de houders van Delhaize ADS-en, de aanspraken op breukdelen 
in principe samenvoegen tot Ahold Delhaize ADS-en en resterende aanspraken op 
breukdelen in cash afwikkelen.  
 

 Zullen, wat houders van Delhaize ADS-en op naam betreft, breukdelen van Ahold 
Delhaize ADS-en waartoe houders van Delhaize ADS-en op naam gerechtigd zijn, 
worden samengevoegd en tegen cash door de ruilagent worden verkocht en zullen 
de inkomsten, na aftrek van belastingen, vergoedingen, commissies en kosten 
worden uitgekeerd aan houders naar verhouding van hun respectievelijke 
aanspraken op breukdelen. 
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Levering 
 
Als de goedkeuring van de FTC op of vóór 22 juli 2016 wordt verkregen en de fusie op 
23 juli 2016 wordt voltooid, zal de levering van de nieuwe gewone aandelen Ahold Delhaize 
als volgt plaatsvinden: 
 

 Wat houders van gewone aandelen Delhaize aangehouden in gedematerialiseerde 
vorm op effectenrekeningen betreft, zal de leveringsdatum van de nieuwe gewone 
Ahold Delhaize aandelen op of rond woensdag 27 juli 2016 zijn. 

 
Deze aandeelhouders kunnen de hen toegewezen gewone aandelen Ahold Delhaize 
mogelijks echter reeds beginnen te verhandelen vanaf maandag 25 juli 2016, op 
voorwaarde dat hun respectievelijke financiële tussenpersonen dit toelaten. De 
betrokken aandeelhouders van Delhaize worden uitgenodigd om bij hun financiële 
tussenpersonen na te gaan welke beleidslijnen deze zullen toepassen. Noch Ahold 
noch Delhaize aanvaarden enige verantwoordelijkheid betreffende dergelijk 
beleidslijnen. 

 
 Wat houders van gewone aandelen Delhaize op naam betreft, zal Ahold Delhaize de 

nodige inschrijvingen doen in haar aandeelhoudersregister op basis van de 
aandelenparticipaties zoals deze blijken uit het aandelenregister van Delhaize bij 
voltooiing van de fusie.  

 
Als de goedkeuring van de FTC op of vóór 22 juli 2016 wordt verkregen en de fusie op 
23 juli 2016 wordt voltooid, zal de levering van de nieuwe Ahold Delhaize ADS-en als volgt 
plaatsvinden: 
 

 Wat houders van Delhaize ADS-en aangehouden in girale vorm via een bank, 
makelaar of andere DTC deelnemer betreft, wordt de omruiling van Delhaize ADS-en 
tegen Ahold Delhaize ADS-en verwacht te zijn voltooid op of rond woensdag 
27 juli 2016. 

 
Deze houders kunnen de hen toegewezen Ahold Delhaize ADS-en mogelijks echter 
reeds beginnen te verhandelen vanaf maandag 25 juli 2016, op voorwaarde dat hun 
respectievelijke financiële tussenpersonen dit toelaten. De betrokken houders van 
Delhaize ADS-en worden uitgenodigd om bij hun financiële tussenpersonen na te 
gaan welke beleidslijnen deze zullen toepassen. Noch Ahold noch Delhaize 
aanvaarden enige verantwoordelijkheid betreffende dergelijk beleidslijnen. 

 
 Wat houders van Delhaize ADS-en rechtstreeks aangehouden in girale vorm in de 

boeken van de ADS Delhaize depositaris betreft, wordt de creditering van de Ahold 
Delhaize ADS-en verwacht te zijn voltooid op of rond woensdag 3 augustus 2016.  

 
 Wat houders van Delhaize ADS-en aangehouden in de vorm van fysieke certificaten 

betreft, wordt de verzending van de brief tot overdracht met instructies voor 
aflevering van de gecertificeerde Delhaize ADS-en in ruil voor Ahold Delhaize ADS-
en of gewone aandelen Ahold Delhaize verwacht te zijn aangevat op of rond 
29 juli 2016. 
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Op 24 juni 2015 kondigden Ahold en Delhaize Groep hun intentie aan om hun beide 
activiteiten samen te voegen. De aandeelhouders van beide ondernemingen hebben de 
fusie in maart 2016 goedgekeurd. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gaf haar 
goedkeuring onder voorwaarden in maart 2016. De goedkeuring van de FTC is de 
resterende wettelijk vereiste goedkeuring voor de fusie van Ahold en Delhaize Groep. 
 

Meer informatie vindt u op www.delhaizegroep.com, www.ahold.com of 
www.adcombined.com. 

 

» Delhaize Groep 

Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributiegroep met activiteiten in 
zeven landen op drie continenten. Op 31 maart 2016 bestond het verkoopnetwerk van 
Delhaize Groep uit 3 524 winkels. In 2015 boekte Delhaize Groep €24,4 miljard opbrengsten 
en €366 miljoen nettowinst (deel van de Groep). Op het einde van 2015 stelde Delhaize 
Groep ongeveer 154.000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op NYSE Euronext 
Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). 

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de 
website van de Groep www.delhaizegroep.com.  

Vragen kunt u sturen naar investor@delhaizegroep.com. 

 

» Contacten 

Investor Relations: + 32 2 412 2151 
Media Relations: + 32 2 412 8669 
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TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN 
 

Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, welke niet verwijzen naar historische feiten maar 
verwijzen naar verwachtingen op basis van de huidige verwachtingen en veronderstellingen van het 
management, en bevatten gekende en onbekende risico’s en onzekerheden, die ervoor zouden kunnen zorgen 
dat de daadwerkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze opgenomen in 
dergelijke verklaringen. Deze verklaringen of openbaarmakingen kunnen betrekking hebben op doelstellingen, 
intenties en verwachtingen over toekomstige trends, plannen, gebeurtenissen, resultaten van activiteiten of 
financiële conditie, of andere informatie bevatten betreffende Delhaize Groep, op basis van huidige inzichten van 
het management alsook veronderstellingen gemaakt door, en informatie die momenteel beschikbaar is voor, het 
management. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans vergezeld door woorden zoals “voorzien”, 
“geloven”, “van plan zijn”, “kunnen”, “schatten”, “verwachten”, “ramen”, “richtlijn,” “voornemens zijn”, “mogen”, 
“mogelijk”, “potentieel”, “voorspellen”, “projecteren”, of andere vergelijkbare woorden, zinnen of uitdrukkingen. 
Veel van deze risico’s en onzekerheden houden verband met factoren die buiten de macht van Delhaize Groep 
liggen. Daardoor dienen investeerders en aandeelhouders geen buitensporig vertrouwen te plaatsen in dergelijke 
verklaringen. Factoren die er voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die 
in de toekomstgerichte verklaringen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het zich voordoen van enige wijziging, 
gebeurtenis of ontwikkeling die aanleiding kan geven tot de beëindiging van de fusieovereenkomst of van de 
beoogde fusie met Koninklijke Ahold N.V., ook gekend als Royal Ahold; het risico dat de noodzakelijke 
regulerende goedkeuringen voor de beoogde fusie met Royal Ahold niet worden verkregen wanneer verwacht of 
gewoon niet worden verkregen, of onderhevig zijn aan voorwaarden die niet werden voorzien; het niet vervullen 
van andere voorwaarden voor voltooiing met betrekking tot de beoogde fusie met Royal Ahold op basis van de 
voorwaarden zoals thans voorzien en binnen de thans voorziene tijdlijn; de mogelijkheid dat de beoogde fusie 
met Royal Ahold niet wordt voltooid op het voorziene moment of in het geheel niet; de risico’s dat de nieuwe 
activiteiten niet of niet direct succesvol worden geïntegreerd of dat de gecombineerde vennootschap niet de 
verwachte synergiën en voordelen van de beoogde fusie met Royal Ahold weet te realiseren, wanneer verwacht 
of helemaal niet; het vermogen van Delhaize Groep om succesvol haar plannen en strategieën te implementeren 
en af te ronden en om haar doelstellingen te bereiken; risico’s verbonden aan het feit dat tijd van het 
management niet besteed kan worden aan de lopende handelsactiviteiten als gevolg van de beoogde fusie met 
Royal Ahold; de voordelen van de plannen en strategieën van Delhaize Groep blijken minder te zijn dan 
verwacht; het gevolg van de aankondiging of voltooiing van de beoogde fusie met Royal Ahold op het vermogen 
van Delhaize Groep om klanten te behouden en haar belangrijkste werknemers te behouden en aan te werven, 
behouden van relaties met leveranciers en op hun resultaten en activiteiten in het algemeen; rechtszaken in 
verband met de transactie; het gevolg van algemene economische of politieke omstandigheden; het vermogen 
van Delhaize Groep om werknemers te behouden en aan te trekken die cruciaal zijn voor het succes van de 
onderneming; continuïteit van de onderneming en IT, collectieve arbeidsovereenkomsten, onderscheidenheid, 
concurrentiële voordelen en economische voorwaarden; informatieveiligheid, juridische en regelgevend 
landschap en het risico op rechtszaken; en productveiligheid, pensioenplan-financiering, strategische projecten, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, verzekeringen en onvoorziene belastingschulden. Bovendien, 
kunnen de eigenlijke resultaten en uitkomsten van Delhaize Groep wezenlijk verschillen van de verwachtingen 
afhankelijk van een verscheidenheid van factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de 
algemene economische context of in de markten van Delhaize, in de uitgaven van de consumenten, in inflatie of 
wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentiefactoren; ongunstige uitspraken met betrekking tot 
vorderingen, de onmogelijkheid om tijdig winkels te ontwikkelen, te renoveren, te integreren of om te zetten; en 
bevoorradings- of kwaliteitsproblemen met leveranciers. Bijkomende risico’s en onzekerheden, waardoor de 
uiteindelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte 
verklaringen werden voorspeld of geïmpliceerd, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van 
Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize bij de SEC. Noch Delhaize Groep, 
nog enige van haar bestuurders, directeurs, werknemers en adviseurs, noch enige andere persoon is hierdoor in 
een positie om een verklaring te maken met betrekking tot de juistheid van de toekomstgerichte verklaringen die 
opgenomen zijn in deze mededeling. De werkelijke prestaties, het succes en de ontwikkeling met verloop van tijd 
van de handelsactiviteiten van Delhaize Groep kunnen wezenlijk verschillen van de prestaties, het succes en de 
ontwikkeling met verloop van tijd, uitgedrukt in of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen vervat in 
deze mededeling. De voorgaande lijst van factoren is niet limitatief. Toekomstgerichte verklaringen betreffen 
slechts de datum waarop zij worden gegeven. Delhaize Groep neemt geen enkele verplichting op zich om enige 
publieke informatie of toekomstgerichte verklaring in deze mededeling te herzien om voorvallen of 
omstandigheden na de datum van deze mededeling te weerspiegelen, behalve voor zover vereist door 
toepasselijke wetgeving. 


