Vooropgesteld tijdschema van de transactie
7 mei 2018
17:00uur CET
indiening van
het kandidatuurdossier

7 maart 2018
publicatie
van de transactie

1 Exacte datum nog niet vastgelegd.

Juni 2018
plaatsbezoeken

31 mei 2018
• bekendmaking van de geselecteerde
kandidaten (deze selectie is niet beperkt
tot een bepaald aantal kandidaten
en/of consortia)
• geselecteerde kandidaten ontvangen
de informatiebrochure van de eigendom
en krijgen toegang tot een eerste
informatiepakket in een dataroom

14 september 2018
17:00uur CET
aanvraag indicatieve
biedingen

Oktober 20181
bekendmaking van
de geselecteerde
kandidaten
(de bieders)
(maximaal 5)

Oktober 2018
December 20181
• bindende biedingen
– november 2018
worden opgevraagd
• due diligence proces:
de bieders krijgen toegang • bekendmaking
van exclusiviteit
tot een uitgebreide versie
van de dataroom
• gedetailleerde plaatsbezoeken

Begin 20191
• ﬁnale onderhandeling
van de verscheidende
overeenkomsten/
documenten
• ondertekening van de
ﬁnale overeenkomsten/
notariële aktes
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Deloitte is met meer dan 3.200 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.
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