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LOTUS BAKERIES EN BISINVEST  
HEBBEN DE INTENTIE OM TE FUSEREN 

 
 

Het aandeelhouderschap van Lotus Bakeries heeft steeds een stevige verankering gekend, 

zodat de langetermijndoelstellingen van Lotus Bakeries konden gerealiseerd worden.  

Vanaf de beursintroductie in 1988 is dit georganiseerd in de holding Bisinvest NV en een 

Administratiekantoor.  Op heden bezit Bisinvest 470.175 aandelen Lotus Bakeries (58,55% 

van het totaal); het Administratiekantoor bezit 99,99% van de aandelen Bisinvest en 

81.549 aandelen Lotus Bakeries (10,16% van het totaal). 

De raden van bestuur van Lotus Bakeries en van het Administratiekantoor wensen deze 

verankering verder te zetten door ze aan te passen aan de evolutie en aan het huidige nut 

van elk onderdeel van de structuur.  Daarom wordt voorgesteld dat bij wijze van fusie 

Lotus Bakeries NV het geheel van activa en passiva van Bisinvest NV overneemt.  Deze 

fusie is gepland ten laatste in april 2010 en zal boekhoudkundig terugwerken tot 1 januari 

2010.  Voor deze fusie werd fiscale zekerheid bekomen. 

De ruilverhouding voor deze fusie is gebaseerd op het  10-daagse gemiddelde van de 

slotkoers van het Lotus Bakeries aandeel en dit vanaf 15 februari 2010, de dag waarop 

vóór beurs, het persbericht over de jaarresultaten 2009 werd gepubliceerd.  Deze 

bedraagt 336,10 EUR voor één Lotus Bakeries aandeel.  Rekening houdend met de activa 

voor een bedrag van  158.034.119,95 EUR (aangepast aan de waarde van één Lotus 

Bakeries aandeel) en passiva van Bisinvest voor een bedrag van 10.250.488,52 EUR, 

bedraagt de ruilverhouding  1,1844 Lotus Bakeries  aandelen ten opzichte van één 

Bisinvest  aandeel.  

Aangezien er 371.241 aandelen Bisinvest zijn, zullen er aldus 439.701 nieuwe Lotus 

Bakeries aandelen worden uitgegeven, die van dezelfde dividendrechten genieten als de 

reeds bestaande Lotus Bakeries aandelen. Door de fusie wordt Lotus Bakeries eigenaar 

van in totaal 470.175 eigen aandelen. Deze eigen aandelen zullen worden vernietigd.  Na 

de fusie zal het aantal aandelen Lotus Bakeries dan ook dalen van 803.037 aandelen naar 

772.563.  Er worden immers  470.175 Lotus Bakeries aandelen vernietigd en er worden  

439.701 nieuwe uitgegeven.  

De vier familietakken van Karel Boone, Matthieu Boone, Johan Boone en Antoine Stevens, 

alsook de uitvoerende bestuurders Jan Boone en Jan Vander Stichele, zullen hun 

certificaten Bisinvest ruilen voor certificaten Lotus Bakeries.  Daar niet alle huidige 

certificaathouders hun Lotus Bakeries aandelen zullen certificeren, zal het 

Administratiekantoor ongeveer 58% van de aandelen Lotus Bakeries aanhouden. 
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Het is de bedoeling om de verankering te versterken door ter gelegenheid van de fusie de 

overdrachtregels van het Administratiekantoor grondig aan te scherpen:  gedurende een 

periode van drie jaar mogen er geen verkopen van certificaten Lotus Bakeries 

plaatsvinden,  tenzij tussen leden van dezelfde familietak, en daarna zijn verkopen 

mogelijk met voorkooprecht met de beperking dat de niet aangekochte certificaten 

slechts  beperkt decertificeerbaar of royeerbaar zijn. 

De hierboven beschreven fusie heeft een aantal belangrijke voordelen : 

 De familiale verankering wordt op een stevige en aangepaste basis verdergezet, 

zodat Lotus Bakeries haar langetermijndoelstellingen kan realiseren. De geplande 

fusie zal geen wijziging brengen in de controle van het Administratiekantoor over 

Lotus Bakeries en de controlesituatie boven het Administratiekantoor blijft 

ongewijzigd. 

 De free float stijgt van 31,29% naar 42,25% 

 De winst per aandeel en dit pro forma berekend op de resultaten van 2009 stijgt van 

31,2 euro naar 31,7 euro. 

Voor verdere praktische informatie hierover verwijzen we naar de website 

www.lotusbakeries.com. 

Lotus Bakeries in een notendop 
Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals 
speculoos, peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus 
Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde 
onderneming met productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Zweden en Canada, 
eigen verkooporganisaties in een 9-tal Europese landen en in de Verenigde Staten/Canada en 
een exportafdeling voor de overige landen. Met 1224 medewerkers produceert en verkoopt 
Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas kwaliteitsvolle en lekkere 
producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent Lotus 
Bakeries de consument met een uniek productengamma. In 2009 realiseerde Lotus Bakeries 
een omzet van 261,1 miljoen euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext 
Brussels 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:  

 Matthieu Boone, CEO  Filip Standaert, Corporate Secretary 
     Tel: +32-09-376.26.11  Tel:   +32-09-376.26.11 

  Fax::  +32-09-376.26.04 

  e-mail: filip.standaert@lotusbakeries.com 
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