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Bekendmaking van Transactiegegevens 

 
• Plaatsing van 449.845 nieuwe aandelen met een nominale waarde van EUR 0,08 

per aandeel (de “Aandelen”) 

• Introductieprijs van EUR 12,75 

 

*** 

Dit document vormt een bekendmaking van transactiegegevens (de “Bekendmaking”) in 

verband met de aanbieding van Aandelen (de “Transactie”) door The Member Company 

(TMC) N.V. (“TMC”) zoals beschreven in het prospectus gedateerd 13 November 2006 (het 

“Prospectus”) en het supplement op het Prospectus gedateerd 24 november 2006 (het 

“Supplement”). Deze Bekendmaking is gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële 

Markten in overeenstemming met artikel 1n van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 en 

is algemeen verkrijgbaar gesteld in overeenstemming met artikel 1q van het Besluit toezicht 

effectenverkeer 1995. 

 

TMC bevestigt hierbij dat 449.845 Aandelen zijn uitgegeven en dat de introductieprijs is 

vastgesteld op EUR 12,75. 

 

Deze Bekendmaking moet worden gelezen in combinatie met het Prospectus en het 

Supplement en beleggers dienen hun investeringsbeslissingen alleen te baseren op de 

informatie zoals opgenomen in het Prospectus, het Supplement en deze Bekendmaking.  



De inhoud van dit bericht is opgesteld door en komt volledig voor rekening van TMC. Dit bericht vormt niet een prospectus 
of een supplement daarop. De verspreiding van dit bericht en andere informatie in verband met de Transactie kan in 
bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezit 
krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht mag niet worden 
gebruikt voor of in verband met, en vormt op generlei wijze een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van welke 
effecten dan ook.  

Ieder aanbod tot het verkrijgen van aandelen overeenkomstig de voorgenomen Transactie is gedaan, en iedere belegger doet 
zijn investering, louter op basis van de informatie in het Prospectus en het Supplement dat in verband met de Transactie in 
Nederland algemeen verkrijgbaar is gesteld. Exemplaren van het Prospectus, het Supplement en de Bekendmaking kunnen na 
publicatie kosteloos worden verkregen bij TMC en Rabobank Nederland of via de website van Euronext Amsterdam (alleen 
voor inwoners van Nederland).  

Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van 
TMC dan ook (de “Effecten”) in de Verenigde Staten of in welke ander rechtsgebied dan ook. De Effecten zijn niet en zullen 
niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen 
niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een 
vrijstelling van dergelijke registratie geldt.  

De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder het toepasselijke effectenrecht van Australië, Canada of 
Japan, en mogen niet binnen Australië, Canada of Japan worden aangeboden of verkocht.  

Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen (i) die professionele ervaring hebben met zaken die 
verband houden met beleggingen als bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de “Financial Promotion Order”), (ii) als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) (“high 
net worth companies, unincorporated associations etc”) van de Financial Promotion Order, (iii) die buiten het Verenigd 
Koninkrijk verblijven, of (iv) aan wie het doen van een uitnodiging of het ertoe doen bewegen zich te verbinden aan 
beleggingsactiviteiten (als bedoeld in artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte 
of verkoop van welke effecten dan ook, anderszins rechtmatig kan worden gecommuniceerd. Dit document is alleen gericht 
aan voornoemde personen en mag niet worden gebruikt door anderen dan deze personen in het Verenigd Koninkrijk. Iedere 
belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit bericht verband houdt, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor 
deze personen en mag alleen met deze personen transacties aangaan en niemand anders in het Verenigd Koninkrijk mag 
afgaan op dit bericht of daarop vertrouwen.  

Iedere belegging draagt een risico in zich. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. In het verleden behaalde 
resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om deskundig financieel advies in 
te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.  

In verband met de Transactie kan Rabobank Nederland, in haar hoedanigheid van “stabilisation manager”, transacties 
aangaan die de prijs van de aandelen kunnen doen stijgen of stabiliseren of een daling van de prijs van de aandelen kunnen 
voorkomen of doen vertragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijs van de aandelen op de open markt hoger is dan dat deze 
zou zijn bij afwezigheid van deze transacties. Rabobank Nederland is niet verplicht om dergelijke transacties aan te gaan. 
Deze transacties kunnen worden verricht op Alternext van Euronext Amsterdam, de “over-the-counter” markt of anderszins 
en kunnen, indien reeds aangevangen, op ieder moment worden afgebroken. 
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