Oproep tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:
Neways Electronics International N.V., te houden op dinsdag 1 juli 2014 om 14.00 uur op het hoofdkantoor,
Science Park Eindhoven 5010, Son. Website www.neways.nl.

Agenda
1.

Opening

2.

A. Toelichting voorgenomen overname BuS Group
B. Stemming voorgenomen overname BuS Group

3.

Rondvraag en Sluiting

Toelichting op de agenda
Ad 2 A.
Op 10 april 2014 maakte Neways bekend een intentieverklaring te hebben getekend voor de overname van BuS
Holding GmbH (BuS Group), een provider van elektronische oplossingen voor de EMS (Electronic Manufacturing
Services)-markt en actief in geheel Duitsland. De intentieverklaring betreft een overname van 100% van de
uitstaande aandelen van BuS Group. De transactie is onder voorbehoud van de uitkomsten van het
boekenonderzoek (due diligence). BuS Group, gevestigd in Riesa (Duitsland), is een provider van elektronische
oplossingen voor de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt, met toonaangevende deskundigheid op het
gebied van technologie en de ontwikkeling daarvan, met een sterke servicegerichtheid. BuS Group heeft in totaal
zo’n 900 medewerkers, waaronder 50 ontwikkelaars en heeft een jaaromzet van circa € 106 miljoen. De
voorgenomen overname past perfect in de strategie van Neways en zal haar aanwezigheid in de Duitse EMSmarkt aanzienlijk versterken. Neways is voornemens de overname te financieren met een combinatie van eigen
en vreemd vermogen. Neways is van plan om een groot deel van de overname te financieren uit bestaande
kredietfaciliteiten en liquide middelen op de balans. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op aanvullende
nieuwe kredietmiddelen voor de financiering. Voorts is met de verkopende aandeelhouders overeengekomen dat
een deel van de koopsom zal worden voldaan in de vorm van nieuw uit te geven aandelen. De Raad van Bestuur
is bevoegd om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen voor een periode van 18 maanden en voor een
maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 10 april 2014 plus een additionele 10% van het
geplaatste aandelenkapitaal op 10 april 2014 indien de uitgifte en/of het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen plaatsvindt in verband met of ter gelegenheid van fusies of overnames.
Op grond van het bepaalde in artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek is goedkeuring van de algemene
vergadering vereist voor het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten
minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans.
Registratietijdstip
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij
die op dinsdag 3 juni 2014, 17.30 uur, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad
van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen de
administraties per het Registratietijdstip bij de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer
(“Intermediair”).
Aanmelding bijwonen vergadering
Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 23
juni 2014 om 17.00 uur aanmelden via www.abnamro.com/evoting of via de eigen bank bij ABN AMRO Bank N.V.
Bij deze aanmelding dient de Intermediair, waarbij hun aandelen aan toonder Neways Electronics International
N.V. worden geadministreerd, via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring
te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V. dat
door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden wordt en ter registratie aangemeld wordt. ABN
AMRO zal aan deze houders via de Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat tevens geldt als
toegangsbewijs voor de vergadering.
Elektronische volmacht met steminstructies
Houders van aandelen die de vergadering niet wensen bij te wonen, kunnen, onverminderd het hierboven
bepaalde omtrent registratie en aanmelding, tot uiterlijk 23 juni 2014 om 17.00 uur een (elektronische) volmacht
verlenen aan ABN AMRO Bank N.V. (Huispostcode HQ7050), Postbus 283, 1000 EA te Amsterdam of per e-mail
aan corporate.broking@nl.abnamro.com dan wel aan faxnummer +31 20 6288481.

Son, 20 mei 2014
Raad van Bestuur

