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In het persbericht van 9 juni 2022 kondigde Beluga N.V. ("Beluga") aan dat Chainius Solutions
op 9 juni 2022 een overeenkomst voor aandelenoverdracht had ondertekend met het oog op de
verwerving van een belang van 64,73% in Beluga van Longeval SA en Hilos SA ( de
"Overeenkomst") die, in geval van voltooiing van de verkoop, zou hebben geleid tot de
overschrijding van de drempel van 30% van de effecten met stemrecht, wat zou hebben geleid
tot het uitbrengen van een verplicht openbaar overnamebod op de resterende aandelen tegen
dezelfde prijs als overeengekomen in de aandelenoverdrachtovereenkomst.
De voltooiing van deze operatie was onderworpen aan bepaalde voorwaarden, met name het
bijeenbrengen van de nodige fondsen voor de betaling van de prijs voor de verwerving en de
voltooiing van het verplichte openbare overnamebod, alsook het ontbreken van een verlaging
van de slotkoers van de BEL-20-index met meer dan 10% tussen de datum van ondertekening en
de datum van voltooiing van de Acquisitie.
De deadline voor het voldoen aan deze voorwaarden liep af op 30 september 2022 om 23u59.
De controlerende aandeelhouders van Beluga (Hilos sa en Longeval sa) hebben van Chainius een
verzoek ontvangen om de vervaldatum die oorspronkelijk gepland was op 30 september 2022, te
verlengen.
De controlerende aandeelhouders van Beluga (Hilos sa en Longeval sa) hebben aanvaard dat
deze deadline van 30 september 2022 wordt verlengd tot 31 oktober 2022 en anderzijds hebben
alle partijen (Chainius, Longeval en Hilos) aanvaard dat de voltooiing van de transactie niet meer
voorwaardelijk is aan het ontbreken van een daling van de slotkoers van de BEL-20-index van
meer dan 10% tussen de datum van ondertekening en de datum van voltooiing van de
Verwerving.
In afwachting van een nieuw persbericht van Chainius Solutions blijft de notering van het
Beluga-aandeel opgeschort.
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