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Disclaimer
Deze presentatie bevat toekomstgerichte uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële resultaten en
informatie uit het verleden worden alle uitspraken in deze presentatie, inclusief maar niet beperkt tot uitspraken met
betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het management met
betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte
uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen en zijn
onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk behaalde resultaten
wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico’s en
onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of nauwkeurig kunnen worden
ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere marktpartijen en het handelen van
regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte
uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van deze presentatie en zonder voorafgaande
kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of verplichting om enige toekomstgerichte
uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regels van enige
effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld.
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The Highlights
2.Aanbevolen openbaar bod

a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle
aandelen in Neways
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Introductie


Op 26 mei 2021 heeft Infestos aan Neways haar belangstelling kenbaar gemaakt voor een
aanbevolen openbaar bod op alle Neways aandelen



Op 24 juni 2021 hebben Neways en Infestos de Fusieovereenkomst getekend



De Biedprijs is EUR 14,55 (cum dividend) per aandeel



De Biedprijs waardeert Neways (100% van de aandelen) op circa EUR 177,8 miljoen



Het Bod is in het belang van Neways en al haar stakeholders. De Raden adviseren unaniem om het
bod te accepteren en positief te stemmen op de voorstellen tijdens de BAVA



Infestos ondersteunt en respecteert de huidige business strategie van Neways volledig



De Transactie is onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden bij een openbaar bod – geen goedkeuring
van mededingingsautoriteiten nodig
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Neways continues diligent execution to accelerate strategic path and
strengthen One Neways to expand on current successes
System
Innovator

2025


Accelerate global growth, including M&A



Sustainable top quartile performance  >5% EBIT



Being the bench mark as system innovator

One
Neways

Today

2023

Embedded One Neways
way of working



Above €500 mln in size



Target performance at 5% EBIT



Act and work as one / hunting in packs

2021
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Recognised position as
global System Innovator

Reposition and accelerate
Neways



Pockets of best practises



Improve financial performance



Fundament of promising technologies
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Well on track executing System Innovatorship and OneNeways strategy,
structurally expanding technology solutions with our customers
System Innovator roles mapped along product life cycle and value chain
Engineering

Industr. &
Prototyp.

SCM

Dfx

SMT
(front-end)

Post-SMT
assembly

Calibration
/ Progr.

Testing

System
integration

Advanced
services

System
Sub-syst.
Box build
PCBA
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Structurally expanding up- and downstream solutions
based on engineering & prototyping skills targeting
system up-scale options
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Where differentiated technologies help us advancing our customers’
product offerings
Example on technology roadmap for power systems

Key application areas
EV Charging

GaNext* consortium to develop
Integrated Power Module

High-speed rail

Neways development for
prototype applications

Solar conversion

LED drivers

Inductive charging

DC/DC converters

* GaNext is the “Next Generation GaN Power Module Project”, a research consortium of technology institutes &
industrial partners. GaN stands for Gallium Nitride, a material to replace silicon in power electronics applications
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Neways and Infestos: a strong and sustainable future ahead
Neways and Infestos: a good fit!

Combining strengths

Committed to Neways’ Strategy for
System Innovatorship

Support in accelerating transformation
for a sustainable future

Providing stability and continuity
for all stakeholders
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
We are solidifying our basis and building on the first visible successes for
a healthy long term strategic outlook
Strengthen Neways as a leading System Innovator

Services expansion

•

Position

•

•

Accelerated
Knowledge investment

•
•
•

Solid base case

Attractive growth
Acceleration system
innovatorship
Solid organisation as
One Neways

•
•
•

•

Strengthen Position

•

Global Footprint

Integrated 3 continent
strategy
Accelerate US, incl.
design & proto
Expand SC leverage

• Explore growth acceleration
• Improved proto capability
• System integration & advanced
services

Expand Eastern
Europe and China
Further TCO
optimisation

Technology & capability
Process technology
Sustainability

Creating a global leading System
Innovator powerhouse
Time
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Neways strategy focus points till 2023

Neways strategy options post 2023
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Zorgvuldig proces tot aan het Bod
26 mei 2021

Infestos benadert Neways voor
aanbevolen openbaar bod

26 t/m 31 mei 2021

Zorgvuldige analyse en
evaluatie van de Infestos
interesseverklaring
© Neways Electronics International N.V.

Begin juni 2021

24 juni 2021

Gefocust due diligence
onderzoek

Getekende
Fusieovereenkomst

15 juni 2021

Ontvangst van niet-bindend
voorstel voor openbaar bod op
alle Aandelen tegen een Biedprijs
van EUR 14,55 (cum dividend)
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Hoofdpunten van het Bod


EUR 14,55 (cum dividend) per aandeel Neways



De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van circa 33,5% boven de slotnotering per Aandeel op
donderdag 29 april 2021 en een premie van circa 65,3% op de naar volume gewogen gemiddelde prijs per
Aandeel in de zes maanden tot en met 29 april 2021 (de onverstoorde aandelenkoers )



De Biedprijs waardeert Neways (100% van de aandelen) op circa EUR 177,8 miljoen



Onherroepelijke toezeggingen van onder meer ZBG, Menor en Otterbrabant en bepaalde (voormalige)
medewerkers vertegenwoordigen samen circa 50,17% van de Aandelen*



Voor het Bod gelden bepaalde voorwaarden, waaronder een minimum aanmeldingsdrempel van 60% van
de Aandelen (of na overleg tussen de Bieder en de Raden: ten minste 50,01%)



Het Bod wordt naar verwachting in Q4 van 2021 afgerond

*

Inclusief aandelen gehouden door Infestos
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Strategische rationale en belangrijkste niet-financiële voorwaarden

1

Strategie

 Infestos ondersteunt en respecteert de huidige strategie van Neways zoals beschreven in het
jaarverslag van 2020
 Met de steun van Infestos als meerderheidsaandeelhouder kan Neways: System Innovator
strategie en de transitie naar marktleider op het gebied van EMS versneld uitrollen
 Het Bestuur blijft bestaan uit de huidige directieleden

2

Governance

 De Raad van Commissarissen zal bestaan uit twee nieuwe leden (aangewezen door de
Bieder) en de huidige drie leden die zullen aanblijven als commissarissen
 Het volledige structuurregime blijft van toepassing

3

Werknemers

© Neways Electronics International N.V.

 De bestaande rechten en voorzieningen van de werknemers van Neways zullen worden
geëerbiedigd
 Er zijn geen wezenlijke reorganisatieplannen die leiden tot wezenlijk banenverlies voor
medewerkers van Neways als rechtstreeks gevolg van het Bod
 De huidige pensioenregelingen en de pensioenaanspraken van (voormalige) werknemers van
Neways zullen worden geëerbiedigd
 De continue verbetercultuur bij de Neways-groep wordt geëerbiedigd, waarin gekwalificeerde
medewerkers aantrekkelijke opleidingen en loopbaanmogelijkheden aangeboden krijgen
13

2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Belangrijkste voorwaarden van het Bod


Positief advies van de centrale ondernemingsraad (COR)



Een minimum aanmeldingsdrempel van ten minste 60% van de Aandelen (of na overleg tussen de Bieder
en de Raden: ten minste 50,01%)



Goedkeuring van de AFM voor het Offer Memorandum



Geen publieke aankondiging van een Superieur Bod (overschrijding van de Biedprijs met ten minste 10%)

Geen goedkeuring van mededingingsautoriteiten nodig
Op of voor 30 april 2022 dient aan de Voorwaarden te zijn voldaan of dient daarvan afstand te zijn gedaan
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Mogelijke vervolgstappen


Aanmeldingstermijn loopt tot 17:40 uur CET op 27 oktober 2021 – bank of broker kan eerdere deadline
hanteren



Binnen drie Werkdagen na de Laatste Dag van Aanmelding zal de Bieder aankondigen of het Bod wel of
niet gestand wordt gedaan of dat de Aanmeldingsperiode met 2-10 weken kan worden verlengd. Er kan een
Post-Closing Fusie Herstructuring plaatsvinden



Settlement zal uiterlijk vijf Werkdagen na de Dag van Gestanddoening plaatsvinden

© Neways Electronics International N.V.
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2.a. Toelichting op het aanbevolen bod op alle aandelen in Neways
Samenvatting


Het Bod is in het belang van Neways en al haar stakeholders



De samenwerking met en ondersteuning door Infestos zorgt ervoor dat Neways haar strategie versneld kan
uitrollen



Het Bod:
‒

levert een onmiddellijke, zekere en aantrekkelijke waarde aan de Aandeelhouders;

‒

voorziet in hoge mate van dealzekerheid gezien de beperkte voorwaarden en de onherroepelijke
aanmeldingstoezeggingen die reeds zijn gedaan; en

‒

beschermt de belangen van onze stakeholders, waaronder onze klanten en werknemers

© Neways Electronics International N.V.

16

The Highlights
2. Aanbevolen openbaar bod

b. Besluitvorming voor Post-Closing Fusie
Herstructurering
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2.b. Besluitvorming voor Post-Closing Fusie Herstructurering
Rationale voor de Post-Closing Fusie Herstructurering


Indien de Bieder minstens 85% van de Aandelen verkrijgt, zien Neways en de Bieder ook de voordelen van
de Bieder als 100% aandeelhouder (i.c.m. een delisting)



Achtergrond:
–

Mogelijkheid om het strategische voordeel van de Transactie te behalen en het aanhoudende en duurzame
succes van Neways te verbeteren

–

Een 100% aandeelhouder en opereren zonder beursnotering vergroot het vermogen om doelen te bereiken en
de strategie uit te voeren

–

Beëindiging van de beursnotering leidt tot kosten- en andere besparingen

–

Mogelijkheid om een efficiënter kapitaal te realiseren, wat onder meer intercompany-transacties en
dividenduitkeringen vergemakkelijkt

–

Vermogen om strategische doelen op de lange termijn te implementeren en daarop te focussen, in
tegenstelling tot korte termijn prestaties die worden gedreven door reguliere openbare rapportage

© Neways Electronics International N.V.
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2.b. Besluitvorming voor Post-Closing Fusie Herstructurering
Onderwerpen ter stemming
I.

Voorwaardelijk besluit tot fusie

II. Voorwaardelijk besluit tot goedkeuring van:
1. de besluiten van de Raden tot uitvoering van de Aandelenverkoop
(zoals gedefinieerd in de toelichting)
2. de Liquidatie (zoals gedefinieerd in de toelichting)

© Neways Electronics International N.V.
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The Highlights
2. Aanbevolen openbaar bod

c. Samenstelling Raad van Commissarissen
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2.c. Samenstelling Raad van Commissarissen
Samenstelling Raad van Commissarissen




Onder voorwaarde van (i) gestanddoening van het Bod waarbij de Bieder minder dan 70% van de aandelen
in Neways houdt, (ii) Settlement en (iii) aanname van de relevante stempunten zal de Raad van
Commissarissen na de Dag van Settlement bestaan uit:
–

de heer Riefel en de heer Van Roij (aangewezen door de Bieder en met steun van de Raad van
Commissarissen en de COR); en

–

de heer Scheepers (voorzitter), de heer Büthker en mevrouw De Jong als onafhankelijke leden van de Raad
van Commissarissen

Wanneer de Bieder 70% of meer van de aandelen in Neways houdt:
–

heeft de Bieder het recht om drie leden aan te wijzen in de Raad van Commissarissen, inclusief de voorzitter.
Zolang de heer Scheepers als voorzitter aanblijft, is hij één van de door de Bieder aan te wijzen leden van de
Raad van Commissarissen, naast de heer Riefel en de heer Van Roij; en

–

de heer Büthker en mevrouw De Jong als onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen

© Neways Electronics International N.V.
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2.c. Samenstelling Raad van Commissarissen
Introductie voorgestelde nieuwe leden Raad van Commissarissen
De heer D.W.E (Erwin) Riefel

De heer F.C.P. (Frank) van Roij

 Geboren 1966 (leeftijd 55)

 Geboren 1982 (leeftijd 39)

 Nederlands

 Nederlands

 Sinds 2008 bij Infestos

 Sinds 2015 bij Infestos

 Investment director

 Investment director

 Speelt een belangrijke rol in de waardecreatie met betrekking
tot de portfoliobedrijven van Infestos, waaronder Alfen, Verwater
en NX Filtration
 Commissaris bij ESG Core Investments B.V. en tussen 1 maart
2018 en 6 juli 2020 commissaris bij Alfen N.V.
 Meer dan 30 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan 15
jaar in M&A. Daarvoor werkzaam als relatiemanager voor
zakelijke klanten bij Rabobank
 Masterdiploma in finance kleine en middelgrote ondernemingen
van TIAS Business School in Tilburg, Nederland

© Neways Electronics International N.V.

 Expertise in het ondersteunen van bedrijven op gebieden als
strategie, (internationale) business development, sales en
marketing en investor relations, onder meer bij portfoliobedrijven
van Infestos, waaronder Alfen, Verwater en NX Filtration
 Bestuurder van ESG Core Investments B.V.
 Voor Infestos gewerkt als strategy consultant bij Strategy&
(onderdeel van het PwC netwerk) (2007-2015)
 Masterdiploma civiele techniek aan de Technische Universiteit
Delft en een tweetalige (Engels en Spaans) MBA-diploma van
de IESE Business School in Barcelona, Spanje.
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2.c. Samenstelling Raad van Commissarissen
Onderwerpen ter stemming
III. Voorwaardelijke benoeming van de heer D.W.E. Riefel als lid van de
Raad van Commissarissen met ingang van de Settlement Date
IV. Voorwaardelijke benoeming van de heer F.C.P. van Roij als lid van de
Raad van Commissarissen met ingang van de Settlement Date

© Neways Electronics International N.V.

23

The Highlights
2. Aanbevolen openbaar bod

d. Voorwaardelijke wijziging Statuten Neways
na Settlement
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2.d. Statutenwijziging Neways na Settlement
Voorwaardelijke aanpassing van de Statuten van Neways na Settlement


Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de Statuten van Neways te wijzigen overeenkomstig
de conceptakte van statutenwijziging zoals opgesteld door ons advocatenkantoor AKD N.V.



De voorgestelde wijziging heeft betrekking op het wijzigen (verlagen) van de benodigde meerderheid om tot
wijziging van de Statuten van Neways en/of tot ontbinding te besluiten
–



Op grond van de voorgestelde statutenwijziging kan tot statutenwijziging en/of ontbinding worden besloten met
een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen (i) op voorstel van het Bestuur dat is
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen of (ii) indien zulk een voorstel ontbreekt, met goedkeuring
van zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen

Neways zal ook na de voorgestelde statutenwijziging het volledig structuurregime blijven toepassen

© Neways Electronics International N.V.
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2.d. Statutenwijziging Neways na Settlement
Onderwerp ter stemming
V. Voorwaardelijke wijziging van de statuten van de Vennootschap na
Settlement

© Neways Electronics International N.V.
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3. Afsluiting
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THANK YOU
www.newayselectronics.com

Your EMS Lifecycle Partner & System Innovator
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Bijlagen
Drempels en vertegenwoordiging per besluit
Drempel en vertegenwoordiging

2.b.i.

2/3 van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3e van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd
(met mogelijkheid van een 2e vergadering indien het quorum niet wordt gehaald; in de 2e vergadering geldt een meerderheid
van 2/3 van de uitgebrachte stemmen zonder quorumeis).

2.b.ii.1/2

Volstrekte meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte stemmen.

2.c.iii / iv

De algemene vergadering kan ter vergadering (op voorstel van een of meer aandeelhouders) (i) besluiten tot het doen van
een aanbeveling van een kandidaat of (ii) verzoeken om uitstel van de voordracht door de RvC tot benoeming van een lid
van de RvC. Hiervoor geldt een volstrekte meerderheid (50%+1) van de uitgebrachte stemmen.

2.c.iii / iv

Volstrekte meerderheid (50%+1) van de uitgebrachte stemmen voor benoeming door de algemene vergadering. Mocht er
geen volstrekte meerderheid zijn behaald, dan moet worden bekeken of de voordracht door de algemene vergadering is
afgewezen. Een dergelijk afwijzing behoeft een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend
ten minste 1/3 van het geplaatste kapitaal (zonder mogelijkheid van een 2e vergadering). Als de algemene vergadering geen
besluit tot benoeming heeft genomen en ook niet de voordracht heeft afgewezen, benoemt de RvC de voorgedragen
kandidaat.

2.d. v

2/3e van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3e van het geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd (met mogelijkheid van een 2e vergadering indien het quorum niet wordt gehaald; in de 2e vergadering
geldt een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen zonder quorumeis).
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Bijlagen
Post-Closing Fusie Herstructuring
1. Merger

2. Share sale

Offeror

3. Liquidation and distribution

Offeror
Free Float

3

Offeror
4

Free Float

Free Float
7

Neways

1

Company
business

Company
Holdco

2

5

Company
Holdco

Company
Sub

Company
Sub

Company
Sub

Company
business

Company
business

6

Company
Holdco

8

1

Neways merges into Company Sub

3

Company Holdco sells and transfers Company Sub shares to
the Offerer

5

Company Holdco will be liquidated and liquidation will be made
as ‘advance payment’ to Company Holdco shareholders

2

As part of the merger, Company Holdco alots shares to former
Neways shareholders (the Offerer and remaining minority
shareholders), Exchange ration of 1:1 (for each Neways share,
one Company Holdco share)

4

The Offeror pays for the Company Sub shares the Offer Price
multiplied by the number of Shares immediately prior to the
Merger, partly in cash (equal to % of outstanding shares not
held by the Offerer) and remainder by way of a loan note

6

Remaining minority shareholders receive cash in advance
liquidation distribution

7

Offerer’s right to liquidation distribution will be set-off against
the loan note

8

Upon completion of liquidation, Company Holdco ceases to
exist
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