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Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with,
any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction.

DIT IS EEN VERTAALDE SAMENVATTING VAN EEN ENGELS PERSBERICHT. DE ENGELSE TEKST IS LEIDEND.

OVERTOEWIJZINGSOPTIE VOOR TAKEAWAY.COM VOLLEDIG
UITGEOEFEND
Amsterdam, 11 oktober 2016
Takeaway.com N.V. (de “Uitgevende Instelling” en samen met haar dochtermaatschappijen
“Takeaway.com” of de “Vennootschap”), een marktleider op het gebied van online marktplaatsen voor
bezorgmaaltijden in Continentaal Europa, maakt vandaag bekend dat na de succesvolle beursgang van de
gewone aandelen (de “Aandelen”) aan Euronext Amsterdam (de “Aanbieding”) op 30 september 2016, de
optie, om maximaal een additionele 15% van het totale aantal Aandelen dat in de Aanbieding is
aangeboden, volledig is uitgeoefend.
Als onderdeel van de Aanbieding van de Uitgevende Instelling en zoals uiteengezet in het prospectus van 19
september 2016 en het pricing statement van 30 september 2016, hebben Gribhold B.V. (“Gribhold”), PTV III
Holding 17 B.V. en Prime III Co-Investment Vehicle I B.V. (samen “Prime Ventures” en samen met Gribhold, de
“Overtoewijzingsaandeelhouders”) aan Merrill Lynch International (“BofA Merrill Lynch”) en Morgan Stanley
(samen met BofA Merrill Lynch, de “Joint Global Coordinators”), namens de underwriters, de optie gegeven
om maximaal 2.140.930 additionele Aandelen aan te bieden (de “Overtoewijzingsoptie”), welke 15% van het
totale aantal Aandelen dat is verkocht bij de Aanbieding representeren. BofA Merrill Lynch en Morgan Stanley
hebben de Overtoewijzingsoptie volledig uitgeoefend.
Na de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie omvat de Aanbieding 16.413.796 Aandelen, oftewel
ongeveer 38% van het totale aandelenkapitaal van de Uitgevende Instelling, waarmee de opbrengst van de
totale Aanbieding uitkomt op ongeveer €378 miljoen.
BofA Merrill Lynch, optredend als Stabilization Manager, heeft Takeaway.com medegedeeld dat de
stabilisatieperiode is geëindigd en dat er geen stabilisatietransacties zijn uitgevoerd.
Als gevolg van de Aanbieding (en na de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie), houdt de heer Jitse
Groen, via zijn houdstermaatschappij Gribhold, ongeveer 35,4% van de Aandelen en Prime Ventures houdt
ongeveer 23,1% van de Aandelen.
Eerdere aankondigingen gerelateerd aan de Aanbieding
Op 6 september 2016 heeft Takeaway.com het voornemen van een beursgang en notering van de Aandelen
aan Euronext Amsterdam aangekondigd en op 19 september 2016 heeft Takeaway.com de Aanbieding
aangekondigd. Op 30 september 2016 heeft Takeaway.com aangekondigd dat de prijs voor de Aandelen is
bepaald op €23,00 en notering van en handel in de Aandelen is begonnen, op een “as-if-and-whenissued/delivered” basis, op Euronext Amsterdam op vrijdag 30 september 2016. De persberichten zijn
beschikbaar op de website van Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com).
Gereglementeerde informatie
Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van EU Marktmisbruik Verordening.
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Over Takeaway.com
Takeaway.com is een leidende online marktplaats voor bezorgmaaltijden die met haar platform consumenten
en restaurants met elkaar in contact brengt in Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Polen, Frankrijk,
Luxemburg, Portugal, Zwitserland en Vietnam. Op het Takeaway.com platform bestellen circa 7,6 miljoen
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Actieve Klanten zo’n 40,4 miljoen Bestellingen in de twaalf maanden eindigend op 30 juni 2016. Met meer
3
dan 500 werknemers, noteerde Takeaway.com in 2015 een bruto handelswaarde ("BHW") van €651 miljoen
en een omzet van €77 miljoen. Op 30 juni 2016 waren er 30.486 restaurants aangesloten op Takeaway.com’s
platform.
Belangrijke juridische informatie
De in dit persbericht verstrekte informatie dient louter als achtergrondinformatie en pretendeert niet volledig
of compleet te zijn. Personen dienen niet, om welke reden dan ook, af te gaan op de in dit persbericht
verstrekte informatie of de juistheid, redelijkheid of volledigheid daarvan.
Dit document vormt geen aanbod, of onderdeel daarvan, tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot aankoop van enige effecten van Takeaway.com in de Verenigde Staten. De Aandelen van de
Takeaway.com zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act
van 1933 (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder
registratie of zonder een van toepassing zijnde vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen
aan, de registratie-vereisten ingevolge de Securities Act. Er is geen intentie om de Effecten te registreren in de
Verenigde Staten of om de Effecten in de Verenigde Staten aan het publiek aan te bieden. Enige verkoop in de
Verenigde Staten van de in deze mededeling genoemde effecten zal beperkt zijn tot verkoop aan
“gekwalificeerde institutionele kopers” zoals gedefinieerd in, en op grond van, Rule 144A van de Securities Act.
De Uitgevende Instelling heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van Aandelen aan het publiek in
een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan in Nederland. Met betrekking tot elke
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan Nederland die de Prospectus Richtlijn heeft
geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een
aanbieding van Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg
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“Actieve Consumenten” zijn unieke consumentenaccounts (identificeerbaar met een unieke-mailadres) waarmee
tenminste één Bestelling op het platform van de Vennootschap is geplaatst in de afgelopen 12 maanden.
2
“Bestellingen” (en elk een "Bestelling") wordt gedefinieerd als het aantal bestellingen van consumenten dat wordt
verwerkt via de website van de Vennootschap en mobiele applicaties, dwz exclusief de bestellingen die worden verwerkt
via websites van derden.
3
De BWH bestaat uit de totale waarde van de goederen (maaltijden) die zijn verkocht als Bestellingen in een bepaalde
periode.
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daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is
aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de
andere gevallen zoals omschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze alinea betekent de
uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de
vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden
Effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot uitoefening, aankoop van of
inschrijving op deze Effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie
van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn':
Richtlijn 2003/71/EC (en wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd
is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.
Dit document is geen advertentie en vormt geen prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht
en vormt geen aanbod tot aankoop van effecten. Iedere aanbieding om Effecten te kopen zal uitsluitend
gebaseerd worden, en iedere belegger dient zijn investering uitsluitend te baseren, op de informatie die zijn
opgenomen in het Prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld in Nederland in het kader van een dergelijk
aanbod. Exemplaren van het Prospectus zullen, wanneer deze algemeen verkrijgbaar zijn gesteld, kosteloos te
verkrijgen zijn van de Vennootschap of via de website van de Vennootschap. De informatie in dit persbericht is
aan veranderingen onderhevig.
In het Verenigd Koninkrijk wordt deze mededeling uitsluitend verspreid onder, en is zij uitsluitend gericht aan,
en is enige belegging of beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft uitsluitend voor, en
wordt uitsluitend aangegaan met, “gekwalificeerde beleggers” (zoals bedoeld in artikel 86(7) van de Britse
Financial Services and Markets Act 2000) zijnde (i) personen die professionele ervaring hebben met zaken die
betrekking hebben op beleggingen die vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” conform artikel
19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”); of (ii)
zeer vermogende entiteiten die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, of andere personen
aan wie deze mededeling anderszins op wettige wijze kan worden gecommuniceerd (al deze personen
gezamenlijk worden aangeduid als “relevante personen”). Elke persoon die geen relevante persoon is, dient
geen actie te ondernemen op basis van deze mededeling of ernaar te handelen of erop te vertrouwen.
Dit persbericht mag niet worden verspreid, gepubliceerd of gereproduceerd in zijn geheel of gedeeltelijk of
openbaar worden gemaakt door de ontvangers en een dergelijke actie kan worden beperkt door de wet in
bepaalde jurisdicties. Personen die dit persbericht ontvangen dienen zich te informeren over dergelijke
beperkingen en deze in acht te nemen: het niet naleven kan in strijd zijn met effectenwetgeving van een
dergelijke jurisdictie. Dit persbericht kan verklaringen bevatten, waaronder de financiële en operationele
doelstellingen van de Uitgevende Instelling op middellange termijn welke “op de toekomstgerichte
verklaringen" zijn of kunnen worden geacht. Deze “op de toekomstgerichte verklaringen” kunnen worden
geïdentificeerd door het gebruik van op de toekomstgerichte terminologie, zoals de termen “gelooft”, “schat”,
“plant”, “projecteert”, “anticipeert”, “verwacht”, “is van plan”, “kan”, “zal” of “zou” of, telkens hun negatieve
of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door het bespreken van strategie, plannen, doelstellingen,
doelen, toekomstige gebeurtenissen of bedoelingen. Op de toekomstgerichte verklaringen kunnen en
verschillen vaak wezenlijk van de daadwerkelijke resultaten. De op de toekomstgerichte verklaringen geven de
huidige opvatting van de Uitgevende Instelling met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen weer en zijn
onderhevig aan risico’s met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico’s, onzekerheden en
aannames die betrekking hebben op de onderneming van de Vennootschap, de bedrijfsresultaten, de
financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. De op de toekomstgerichte verklaringen
gelden enkel op de datum waarop ze worden gemaakt.
Elk van de Uitgevende Instelling, verkopende aandeelhouders en BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co.
International plc, ABN AMRO Bank N.V. en UBS Limited (samen, de “Banken”) en hun respectievelijke affiliates
wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om de op de toekomstgerichte verklaringen die dit
persbericht bevat bij te werken, te beoordelen of te herzien hetzij als gevolg van nieuwe informatie,
toekomstige ontwikkelingen of anderszins.
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Elk van BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. International plc en UBS Limited is door de Prudential
Regulation Authority bevoegd en door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority
gereglementeerd, en elk van de Banken handelt uitsluitend voor de Uitgevende Instelling en niemand anders
in verband met de Aanbieding. Zij zullen geen enkel ander persoon beschouwen als hun respectievelijke cliënt
in verband met de Aanbieding en zullen voor niemand anders verantwoordelijk zijn dan de Uitgevende
Instelling voor het verstrekken van de bescherming die toekomt aan hun respectievelijke cliënt, noch voor het
verstrekken van advies met betrekking tot de Aanbieding, de inhoud van dit persbericht of enige transactie,
regeling of andere zaken waarnaar hierin wordt verwezen.
In verband met de Aanbieding kan elk van de Banken en elk van hun affiliates een deel van de Aandelen in de
Aanbieding opnemen als hoofdfunctie en kan in die hoedanigheid voor hun eigen rekening zulke Aandelen en
andere effecten in de Uitgevende Instelling of daarmee samenhangende beleggingen in verband met de
Uitgevende Instelling of anderszins houden, verwerven, verkopen en aanbieden. Daarnaast kan elk van de
Banken en elk van hun affiliates financiële regelingen (waaronder swaps of contracts for differences) aangaan
met beleggers in verband waarmee elk van de Banken en elk van hun affiliates van tijd tot tijd Aandelen kan
verwerven, houden of vervreemden. Geen van de Banken of hun affiliates is voornemens de omvang van een
dergelijke investering of transactie openbaar te maken anders dan in overeenstemming met wettelijke of
regulatore verplichtingen daartoe.
De inhoud van dit persbericht is opgesteld door en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Uitgevende
Instelling. Geen van de Banken of hun respectievelijke dochterondernemingen, affiliates of hun
respectievelijke bestuurders, managers, werknemers, adviseurs, agenten, alliantiepartners of enig andere
entiteit of persoon aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, of geeft enige verklaring,
garantie of toezegging, expliciet of impliciet, met betrekking tot de waarheid, juistheid, volledigheid of
redelijkheid van de informatie of meningen in dit persbericht (inclusief of er enige informatie ontbreekt in het
persbericht) of enig andere informatie met betrekking tot de Uitgevende Instelling, haar
dochterondernemingen of geassocieerde ondernemingen, zowel schriftelijk, mondeling of op een visuele of
elektronische wijze, en op welke wijze dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld of voor enige schade op welke
wijze dan ook voorvloeiend uit het gebruik van dit persbericht of de inhoud ervan of anderszins ontstaan in
verband ermee. Dienovereenkomstig wijzen de Banken, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving,
alle aansprakelijkheid af, hetzij voortvloeiend uit onrechtmatige daad of verbintenis, hetzij op andere wijze
voortvloeiend in het kader van dit persbericht en/of een dergelijke verklaring.
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