Inkoopprogramma certificaten
Beste certificaathouder,
Op 6 april 2022 heeft Bovemij aangekondigd certificaten in te willen kopen voor maximaal
25 miljoen euro, mede gefinancierd door grootaandeelhouder BOVAG voor een bedrag van
maximaal 5 miljoen euro. Om toelichting te geven op het inkoopprogramma heeft Bovemij
de afgelopen weken diverse informatie sessies gehouden. Inmiddels heeft de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2022 toestemming gegeven voor het
inkoopprogramma.
Wat moet u doen als u certificaten wilt verkopen?
Indien u gebruik wenst te maken van de optie om uw certificaten (of een deel daarvan) voor
inkoop aan te bieden, verzoeken wij u dit op bovemij.captin.nl (inloggen met uw username
en password voor Captin) kenbaar te maken. U kunt dit doen tussen 25 april 2022 en tot en
met uiterlijk 25 mei 2022 17.30 uur. Hierna is de termijn voor het aanmelden van inkoop
gesloten.
In de bijlage van deze mailing vindt u een korte handleiding hoe de aanmelding op Captin
precies werkt.
Bij de aanmelding op de site van Captin is het biedingsbericht opgenomen. Wij raden u aan
om het biedingsbericht zorgvuldig door te nemen. Bij aanmelding wordt ook verzocht aan te
geven dat u het biedingsbericht heeft gelezen. In het biedingsbericht staat belangrijke
informatie over de inkoop en aanvullende informatie zoals voorwaarden, dividendbelasting
en kosten.
Uiterlijk 14 juni 2022 ontvangt u bericht van Captin hoeveel certificaten van u ingekocht
worden en wanneer u welk bedrag op uw rekening gestort krijgt.
Wat moet u doen als u geen certificaten wilt verkopen?
Mocht u geen certificaten willen verkopen vanuit dit inkoopprogramma, dan hoeft u niets te
doen.
Mocht u vragen hebben over het invoeren van de aanmelding van uw certificaten via het
Captin handelsplatform dan verzoeken wij u contact op te nemen met Captin,
info@captin.nl of op tel:+31208546500.
Heeft u vragen over het inkoopprogramma en de voorwaarden dan verzoeken wij u contact
op te nemen met Bovemij via stak@bovemij.nl en indien gewenst kunt u aangeven dat u
graag teruggebeld wilt worden.
Mede namens Captin,
Met vriendelijke groet,
Bovemij NV
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