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Voor onmiddellijke publicatie

Intentie tot voortzetting beursgang van a.s.r.
Den Haag, Utrecht – 13 mei 2016. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL
Financial Investments, “NLFI” of de “Verkopende Aandeelhouder”), namens de Nederlandse
Staat, en ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”, de “Onderneming”, en gezamenlijk met haar
geconsolideerde dochterondernemingen, de “Groep”), maken hierbij hun voornemen bekend om
de volgende stap te zetten naar een beursgang (de “IPO” of de “Aanbieding”) en notering van
bestaande gewone aandelen a.s.r. (de “Aandelen”) aan Euronext Amsterdam. De Aanbieding, de
omvang van de Aanbieding en het tijdstip daarvan zijn onder andere afhankelijk van de
marktomstandigheden. Onvoorziene omstandigheden daargelaten zou de IPO tijdens het tweede
kwartaal van 2016 gelanceerd kunnen worden.
NLFI en a.s.r. zien de voorgenomen IPO als de logische volgende stap om de Groep naar de private
markt terug te laten keren. In oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat de Nederlandse onderdelen van
de Fortis groep genationaliseerd, wat leidde tot de afsplitsing van Fortis Verzekeringen Nederland N.V.
dat nu opereert als de zelfstandige onderneming a.s.r. Hoewel de onderneming werd overgenomen door
de Nederlandse Staat, heeft a.s.r. nooit staatssteun ontvangen. De minister van Financiën heeft vanaf het
moment van nationalisatie aangegeven dat deze investering van tijdelijke aard zou zijn.
Over a.s.r.











a.s.r. is een vooraanstaande Nederlandse verzekeraar met een uitgebreid productaanbod voor haar
klanten. Met €4.092 miljoen aan bruto premie-inkomen (“gross written premiums” of “GWP”) in 2015,
is a.s.r. de vierde algemene verzekeraar in Nederland;
Met de merken a.s.r., De Amersfoortse en Ditzo en de niche merken Europeesche Verzekeringen en
Ardanta, beoogt a.s.r. zich te blijven richten op zowel Schade als Leven producten. Daarnaast biedt
de Groep ook specifieke bankproducten, beleggingsproducten en vermogensbeheer diensten. a.s.r.
richt zich op de Nederlandse markt;
a.s.r. heeft vijf operationele kernsegmenten, te weten Schade, Leven, Bank en asset management,
Distributie en services, en Holding en overig. Daarnaast heeft a.s.r. één niet-kernsegment dat wordt
afgebouwd (Vastgoed ontwikkeling). In het verleden heeft een verschuiving plaatsgevonden in de
business mix van de Groep, gemeten naar GWP, van voornamelijk levensverzekeringen naar
schadeverzekeringen;
Het segment Schade is, op basis van GWP, het grootste segment van de Groep. Het productaanbod
is zeer uitgebreid en omvat drie productlijnen: AOV, Schade P&C en Zorg. In 2014 was a.s.r. de
grootste aanbieder van AOV producten, de derde aanbieder van Schadeverzekeringen en de achtste
aanbieder van Ziektekostenverzekeringen in Nederland, gemeten naar GWP (bron: DNB);
Het segment Leven bestaat uit drie productlijnen: Uitvaart, Individueel Leven en Pensioenen. In 2014
was a.s.r., gemeten naar GWP, in Nederland de op één na grootste aanbieder (inclusief Axent en
NIVO) van uitvaartverzekeringsproducten (bron: am:jaarboek 2015), de vierde aanbieder van
Individueel Leven producten (bron: DNB) en de zesde aanbieder van pensioenproducten in
Nederland (bron: DNB);
a.s.r. heeft een robuuste kapitaalpositie met een ‘midpoint estimate’ Solvency II ratio van 185% per
ultimo 2015, na uitbetaling van dividend, op basis van het standaardmodel. De Solvency II ratio kan
-10%-punt tot +10%-punt variëren ten opzichte van het midpoint estimate. In 2015 was de
operationele Return on Equity (“ROE”) van de Groep 13,9%, op basis van het netto operationeel
resultaat en na aftrek van kosten voor het hybride kapitaal. De sterke Combined Ratio van de Groep
van 95% in 2015 is het resultaat van a.s.r.’s expertise in prijsstelling, acceptatie en claims
management;
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Het ervaren management team van a.s.r. heeft een duidelijk track record. Er is een continue focus op
het vervullen van klantbehoeften, het behalen van resultaat, een kosteneffectieve organisatie en het
behouden van een kasstroom genererend bedrijfsmodel. Dit vormt de basis voor een duurzame
bedrijfsvoering die waarde creëert voor klanten en rendement oplevert voor aandeelhouders;
a.s.r. is voornemens om over 2016 een dividend uit te keren van € 175 miljoen, dat zal worden
uitbetaald in 2017. Dit dividend is discretionair en niet gebaseerd op het dividendbeleid dat a.s.r.
vanaf 2017 beoogt te voeren. Voor 2017 en daarna, beoogt a.s.r. een dividendbeleid in te voeren met
een pay-out ratio van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat beschikbaar voor
aandeelhouders (d.w.z. na aftrek van kosten voor hybride kapitaal). Conform dit dividendbeleid
verwacht de Groep geen cash dividend uit te keren in het geval de Solvency II ratio onder de 140%
komt.

Over de Aanbieding













De aankondiging van vandaag sluit aan bij de eerder aangekondigde doelstelling van de minister van
Financiën om a.s.r. weer naar de private markt te brengen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, mits
aan drie voorwaarden wordt voldaan: (i) de financiële sector is voldoende stabiel, (ii) er bestaat
voldoende belangstelling in de markt, en (iii) de onderneming is er klaar voor. NLFI heeft de minister
van Financiën geïnformeerd dat zij deze voorwaarden opnieuw heeft beoordeeld en adviseert om
door te gaan met de voorgenomen beursgang;
Alle voor het proces benodigde goedkeuringen, inclusief die van het Nederlandse parlement, zijn
ontvangen;
Na de voorgenomen IPO zal a.s.r. een notering aan Euronext Amsterdam krijgen. De IPO zou tijdens
het tweede kwartaal van 2016 gelanceerd kunnen worden, onvoorziene omstandigheden
daargelaten;
De Aandelen worden geplaatst bij institutionele en particuliere beleggers in Nederland en via een
onderhandse plaatsing bij bepaalde (gekwalificeerde) institutionele beleggers in het buitenland. De
omvang van de Aanbieding is afhankelijk van de marktomstandigheden en andere condities;
Indien en zodra de IPO gelanceerd wordt, zullen verdere details met betrekking tot de Aanbieding
worden opgenomen in het prospectus. Na goedgekeuring door de Autoriteit Financiële Markten
(“AFM”) wordt het prospectus aan het begin van de aanbiedingsperiode gepubliceerd en algemeen
beschikbaar gesteld, behoudens beperkingen in het kader van geldende effectenwetgeving in
bepaalde jurisdicties;
NLFI zal bij de IPO van a.s.r. de netto-opbrengst van de Aanbieding ontvangen en, indien een
overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend, de netto-opbrengst uit de verkoop van de
overtoewijzingsaandelen. De overtoewijzing omvat maximaal 15% van het totaal aantal Aandelen
aangeboden onder de Aanbieding. NLFI zal de ontvangen netto-opbrengst van de Aanbieding
uitkeren aan de Nederlandse Staat. De Onderneming zal geen enkele opbrengst uit de Aanbieding
ontvangen;
NLFI zal na de notering een aanzienlijk belang in a.s.r. behouden, hoewel het NLFI’s voornemen is
om dit belang op den duur volledig af te bouwen. NLFI zal gebruikelijke ‘lockup’ afspraken met de
‘underwriters’ maken met betrekking tot de verkoop van haar resterende aandelen a.s.r., behoudens
bepaalde gebruikelijke uitzonderingen;
ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited en Deutsche Bank AG, London Branch
treden op als joint global coordinators voor de Aanbieding en tezamen met Barclays Bank PLC,
Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), HSBC Bank plc en ING Bank N.V. als joint bookrunners.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG treedt op als co-lead manager voor de Aanbieding. Rothschild is
de financieel adviseur van de Verkopende Aandeelhouder en UBS Limited de financieel adviseur van
de Onderneming voor de Aanbieding.
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Jos Baeten, bestuursvoorzitter van a.s.r.: "Binnen a.s.r. staat aandacht voor de behoeften en belangen
van klanten centraal. Daarnaast zijn expertise in prijsstelling, acceptatie en claims management, strikte
kostenbeheersing en een solide financieel kader belangrijke elementen in onze bedrijfsvoering. Ik ben
verheugd dat we, met de inzet van alle expertise en ervaring die binnen a.s.r. aanwezig is, in staat zijn
geweest om sterke resultaten te laten zien. a.s.r. ziet uit naar de nieuwe fase als geprivatiseerde
onderneming. Ik wil onze klanten, onze intermediairs, onze medewerkers en onze aandeelhouder
bedanken voor hun vertrouwen en steun. Ik kijk er naar uit om waarde te blijven leveren voor al onze
stakeholders.”
Michael Enthoven, voorzitter van NLFI: “De inspanningen van Jos Baeten en zijn team sinds de
afsplitsing van de voormalige Fortis groep, zijn indrukwekkend. a.s.r. heeft een solide kapitaalpositie
opgebouwd met een sterke Solvency II ratio en heeft door de jaren heen een geleidelijke verbetering van
de resultaten laten zien. Dit bewijst dat het bedrijf klaar is voor de nieuwe fase als geprivatiseerde
onderneming, een van de drie exit voorwaarden zoals bepaald door de minister van Financiën. NLFI
heeft de drie exit voorwaarden opnieuw bekeken en ik ben verheugd de minister te adviseren om door te
gaan met het proces om a.s.r. terug te laten keren naar de markt door middel van een beursgang.”
Strategie
De strategie van de Groep kent vier pijlers: het vervullen van klantbehoeften, expertise in prijsstelling,
acceptatie en claimafhandeling, kosteneffectiviteit en het in stand houden van een kasstroom genererend
bedrijfsmodel. Deze vier pijlers zijn leidend voor de strategie van a.s.r. in al haar segmenten.


Vervullen klantbehoeften
a.s.r. biedt haar klanten eenvoudige, transparante producten die aan hun behoeften voldoen. De
Groep richt zich op het bedienen van particuliere klanten, zelfstandigen en het MKB. a.s.r. streeft
ernaar haar producten en dienstverlening aan klanten, en aan het intermediair dat hen adviseert,
waar nodig aan te passen en te verbeteren om daarmee voortdurend aan de eisen en wensen van
de klant te voldoen.



Expertise in prijsstelling, acceptatie en claimafhandeling
a.s.r. streeft ernaar om haar gedisciplineerde strategie ten aanzien van prijsstelling en acceptatie
te behouden. a.s.r. meent dat dit de belangrijkste factor is om duurzaam waarde te creëren.
Hiervoor hanteert a.s.r. de filosofie van “waarde boven omzet”. Vakbekwaamheid in acceptatie en
schadebehandeling hebben geleid tot sterke combined ratios.



Kosteneffectiviteit
a.s.r. heeft een structurele focus op het effectief managen van kosten en implementeert deze
aanpak binnen de hele organisatie, ook binnen recent overgenomen bedrijven. a.s.r. heeft een
‘lean’ organisatiestructuur met een beperkt aantal managementlagen. a.s.r. is onder andere
voornemens het aantal administratieve systemen in Individueel Leven en Pensioenen verder te
stroomlijnen en beoogt de kostenbasis te variabiliseren en de kosten te laten dalen in lijn met de
daling van bestaande service books.
Om dit doel te bereiken, is a.s.r. van plan bepaalde activiteiten te outsourcen die efficiënter en
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effectiever kunnen worden uitgevoerd door derden, bijvoorbeeld vanwege specifieke kennis of door
kosten- of schaalvoordelen.



Kasstroom genererend bedrijfsmodel
a.s.r. streeft naar een bedrijfsvoering gebaseerd op een solide financieel kader, ondersteund door
een prudent risicobeleid, een solide Solvency II positie en een gedegen beleggingsbeleid. Het
behoud van een conservatief risicoprofiel is daarbij van groot belang voor beslissingen van het
management. Het doel is om een robuust en kwalitatief hoogwaardig rendement te genereren wat
bijdraagt aan kasstroom generatie. Hierdoor wordt de betaling van een aantrekkelijk en stabiel
dividend aan aandeelhouders mogelijk gemaakt.

Doelstellingen
De Groep heeft de volgende groepsdoelstellingen bekendgemaakt:







Operationeel rendement op het gemiddeld eigen vermogen (ROE) tot 12% per jaar voor de
middellange termijn en gemiddeld boven de 10% voor de lange termijn;
Geschatte kostenbesparingen over de middellange termijn van in totaal € 50 miljoen;
a.s.r. heeft als doel om over 2016 een dividend uit te keren van €175 miljoen, dat wordt uitbetaald
in 2017. Dit dividend is discretionair en niet gebaseerd op het dividendbeleid dat a.s.r. vanaf 2017
beoogt te voeren. Voor 2017 en daarna is a.s.r. voornemens een dividendbeleid in te voeren met
een pay-out ratio van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat beschikbaar voor
aandeelhouders (d.w.z. na aftrek van kosten voor hybride kapitaal). Conform dit dividendbeleid
verwacht de Groep geen cash dividend uit te keren in het geval de Solvency II ratio onder de
140% komt;
In het segment Schade streeft a.s.r. naar een Combined Ratio (‘COR’) onder de 97% voor de
jaren 2016 en 2017 en onder de 98% voor de lange termijn;
Solvency II ratio boven 160% (gebaseerd op het standaardmodel), een financieringshefboom
(‘leverage’) lager dan 30% en een single A ‘Financial Strength Ratio’ van S&P.

Financiële hoogtepunten
Over 2015 heeft a.s.r. sterke resultaten gerapporteerd. Het netto resultaat is op jaarbasis met
€178 miljoen gestegen tot €601 miljoen, wat met name het gevolg was van een stijging van het
operationeel resultaat (voor belastingen) met €104 miljoen naar €521 miljoen en van gunstige
beleggingsopbrengsten.
Het operationeel rendement op het eigen vermogen is in 2015 gestegen naar 13,9%, vergeleken met
11,7% in 2014. a.s.r. rapporteerde een sterke combined ratio van 95% in het segment Schade, in lijn met
2014.
De balans was sterk en a.s.r.’s Solvency II ratio (op basis van het Standaardmodel) bleef robuust met
een ‘midpoint estimate’ van 185% per ultimo 2015, na uitbetaling van dividend.
Management en governance
De Onderneming heeft een ‘two-tier’ bestuursmodel, bestaande uit de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen. Bij de notering zal a.s.r. worden onderworpen aan het structuurregime dat gebruikelijk
is bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. De Raad van Bestuur bestaat uit de heer Jos Baeten
(Voorzitter en CEO), de heer Chris Figee (CFO), mevrouw Karin Bergstein (COO) en de heer Michel
Verwoest (COO). De leden van de Raad van Bestuur hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in de
verzekeringsbranche. De heer Jos Baeten heeft zijn gehele loopbaan van 35 jaar in de
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verzekeringssector bij a.s.r. gewerkt. Het huidige bestuur heeft met succes het nieuwe a.s.r. opgebouwd
nadat haar voorganger werd afgesplitst van de voormalige Fortis groep.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van
Commissarissen bestaat uit de heer Kick van der Pol (voorzitter), mevrouw Annet Aris, de heer Cor van
den Bos en de heer Herman Hintzen.
Beschermingsstructuur
Om een beschermingsmaatregel op te kunnen werpen tegen mogelijke bedreigingen voor de continuïteit,
onafhankelijkheid, strategie en/of de identiteit van de Onderneming, zal de Stichting Continuïteit ASR
Nederland N.V. (de “Stichting”) worden opgericht. De Stichting kan een verandering van zeggenschap
voorkomen, ontmoedigen of vertragen onder andere door het verwerven en houden van preferente
aandelen uit hoofde van, en onder voorbehoud van, de voorwaarden van een call-optie-overeenkomst die
zal worden overeengekomen tussen de Stichting en de Onderneming. De call-optie kan worden
uitgeoefend elke keer wanneer de Stichting van mening is, of redelijkerwijs denkt, dat er een gerichte actie
is die, naar de mening van de Stichting, wezenlijk in strijd is met het belang van de Onderneming, de met
haar verbonden bedrijven en/of haar stakeholders. Indien en voor zolang NLFI meer dan een derde van de
aandelen in het geplaatste kapitaal van de Onderneming bezit, kan de Stichting de call-optie niet
uitoefenen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NLFI.
De uitgifte van preferente aandelen zou aanzienlijke verwatering veroorzaken van het stemrecht van elke
aandeelhouder, inclusief een aandeelhouder die een poging onderneemt om de controle over de
Onderneming te krijgen, en kan dus een voorkomend, ontmoedigend of vertragend effect hebben op een
verandering van zeggenschap die anders mogelijk in het belang van de aandeelhouders zou zijn of op een
andere manier tot een kans voor aandeelhouders zou leiden om de Aandelen tegen een premie ten
opzichte van de dan geldende marktprijs te verkopen. Deze beschermende maatregel kan worden gezien
als een in de Nederlandse markt gebruikelijke maatregel, die wordt gebruikt door andere Nederlandse
beursgenoteerde bedrijven, waaronder verzekeringsmaatschappijen.

EINDE
NOOT: DIT IS EEN VERTALING VAN EEN ENGELS PERSBERICHT. DE ENGELSE TEKST IS LEIDEND

Contactgegevens:
NLFI
T: +31 70 20 50 600

a.s.r. - Daan Wentholt
T: +31 6 5335 4156
E: daan.wentholt@asr.nl

a.s.r. - Investor Relations
Michel Hülters: T: +31 6 1549 9569
Barth Scholten: T: +31 6 3044 1571
E: ir@asr.nl

Belangrijke juridische informatie
Deze aankondiging en de informatie die erin is vervat, is niet bestemd voor publicatie of distributie, direct
of indirect, in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of enige andere
jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante regelgeving zou meebrengen. Deze aankondiging
vormt geen prospectus en bevat niet en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het
doen van een aanbod tot aankoop van, of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten, Australië,
Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie.
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Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot
het kopen van effecten van ASR Nederland N.V. (de "Vennootschap", en zulke effecten, de "Effecten") in
de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie.

Deze aankondiging vormt geen aanbod, of onderdeel daarvan, tot verkoop, noch een uitnodiging tot het
doen van een aanbod tot aankoop. Het is een reclame-uiting en geen prospectus in het kader van de
Prospectusrichtlijn. Elke aankoop van effecten van de Vennootschap naar aanleiding van het
voorgenomen aanbod dient uitsluitend te worden gedaan op basis van de informatie die zal worden
opgenomen in het formele prospectus, dat te zijner tijd zal worden gepubliceerd in verband met het
voorgenomen aanbod (het "Prospectus"), en welke zal worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële
Markten (Stichting Autoriteit Financiële Markten), alsmede eventuele aanvullingen of wijzigingen daartoe.
Het Prospectus zal gedetailleerde informatie bevatten over de Vennootschap en haar bestuur, alsmede
jaarrekeningen en overige financiële data. Het Prospectus zal, eenmaal gepubliceerd, beschikbaar zijn
ten kantore van de Vennootschap (a.s.r., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland). Wanneer het
Prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, kunnen kosteloos kopieën worden verkregen via de
website van de Vennootschap. De verspreiding van deze stukken kan in sommige jurisdicties
overtredingen van de relevante wetgeving opleveren.
Met uitzondering van Nederland heeft de Vennootschap geen toestemming gegeven voor het aanbieden
van effecten aan het publiek in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Met betrekking tot
elk van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Nederland, welke de
Prospectusrichtlijn hebben geïmplementeerd (elk afzonderlijk een "Relevante Lidstaat") is geen handeling
verricht en zal geen handeling worden verricht tot het doen van een aanbod van effecten aan het publiek,
waarvoor de publicatie van een prospectus in enige Relevante Lidstaat is vereist. Als gevolg hiervan
mogen de effecten in een Relevante Lidstaat alleen worden aangeboden (a) aan een rechtspersoon die
als gekwalificeerde belegger als bedoeld in Artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn valt aan te merken;
of (b) in elke andere omstandigheid waarin geen publicatie van een prospectus door de Vennootschap
ingevolge Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn is vereist. In het kader van deze alinea betekent de
uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek' een in elke vorm of middel gedane mededeling
waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden aandelen wordt
verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op de effecten te besluiten,
zoals dit in die Lidstaat in enige maatregel voor de implementatie van de Prospectusrichtlijn gewijzigd kan
zijn, en de uitdrukking "Prospectusrichtlijn" verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG (en de wijzigingen daarvan,
inclusief de 2010 PD Wijzigingsrichtlijn, voor zover deze is geïmplementeerd in die Relevante Lidstaat) en
omvat elk relevante implementatiemaatregel in elk Relevante Lidstaat en de uitdrukking "2010 PD
Wijzigingsrichtlijn" betekent Richtlijn 2010/73/EU.
In het Verenigd Koninkrijk wordt deze mededeling uitsluitend verspreid onder, en is zij uitsluitend gericht
aan gekwalificeerde investeerders die: (i) beleggingsdeskundigen zijn in de zin van artikel 19(5) van de
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd) (de "Order"),
of (ii) personen zijn in de zin van Artikel 49 (2)(a) t/m (d) van de Order (zeer vermogende ondernemingen,
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, etc.) (al deze personen gezamenlijk aan te duiden als
"Relevante Personen"). Deze mededeling is enkel gericht aan Relevante Personen, en alle personen die
niet zijn aan te merken als Relevante Personen zullen deze mededeling niet gebruiken om op te
handelen of zich er op te beroepen. Iedere investering of investeringsactiviteit waaraan deze mededeling
relateert, is enkel beschikbaar voor Relevante Personen en zal enkel worden aangegaan met Relevante
Personen.
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ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited en Deutsche Bank AG, London Branch, en de
joint bookrunners en co-lead manager die hierin worden genoemd, en N M Rothschild & Sons Limited
(“Rothschild”) en UBS Limited als financieel adviseur, treden uitsluitend op voor de Vennootschap en/of
de de Verkopende Aandeelhouder en voor niemand anders met betrekking tot de Aanbieding. Zij zijn
tegenover niemand anders (ongeacht of dit wel of niet een ontvanger is van het Prospectus) dan de
Vennootschap en/of de Verkopende Aandeelhouder verantwoordelijk voor de bescherming die ze aan
hun cliënten verschaffen of voor het verstrekken van advies dat betrekking heeft op de Aanbieding, enige
transactie of regeling waaraan wordt gerefereerd.
Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie of verspreiding, direct of indirect, in of naar de
Verenigde Staten (waaronder tevens begrepen haar grondgebieden en bezittingen, elke Staat van de
Verenigde Staten en het District Columbia, hierna te noemen de "Verenigde Staten"). Deze aankondiging
vormt geen aanbod, of onderdeel daarvan, van effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot aankoop van, of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten. De effecten, zoals hierin
bedoeld, zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd onder de Securities Act 1933,
zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij dit gebeurt
overeenkomstig een wettelijke vrijstelling van de registratievereisten. Er zal geen openbaar aanbod van
de effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.
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