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COMUNICAT CU PRIVIRE LA FUZIUNEA DINTRE NEPI ȘI ROCKCASTLE: EMITEREA CIRCULARELOR ȘI A
NOTIFICARII PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

INTRODUCERE
În anunțurile comune anterioare referitoare la fuziunea propusă a activităților lor într-o nouă entitate nou înregistrată în Insula Man,
NEPI Rockcastle plc („NEPI Rockcastle”) („tranzacția de fuziune”), acționarii sunt informați că NEPI și Rockcastle au emis
fiecare astăzi, 9 iunie 2017, o circulară către acționari care conține detaliile complete ale tranzacției de fuziune și include notificarea
privind adunarea generală a acționarilor („circularele”).
O adunare generală extraordinară a acționarilor NEPI va avea loc la 09:00, ora de vară a Marii Britanii (10:00 ora Africii de Sud)
(11:00 ora României) joi, 6 iulie 2017 la sediul social al NEPI, situat in Insula Man, 2nd Floor, Anglo International House, Lord
Street, Douglas, pentru ca acționarii să discute și, dacă vor considera de cuviință, să aprobe cu sau fără modificări deciziile care
trebuie adoptate pentru autorizarea și implementarea tranzacției de fuziune din perspectiva NEPI. Circulara NEPI, inclusiv
notificarea privind adunarea generală extraordinară a acționarilor, este disponibilă în format electronic pe website-ul NEPI la adresa
www.nepinvest.com.
O adunare generală a acționarilor Rockcastle va avea loc la 12:00 ora Mauritius (10:00 ora Africii de Sud) luni, 3 iulie 2017 la sediul
social al Rockcastle situat in Mauritius, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene 72201, pentru ca acționarii Rockcastle să
discute și, dacă vor considera de cuviință, să aprobe cu sau fără modificări deciziile care trebuie adoptate pentru autorizarea și
implementarea tranzacției de fuziune din perspectiva Rockcastle. Circulara Rockcastle, inclusiv notificarea privind adunarea
generală a acționarilor, este disponibilă în format electronic pe website-ul Rockcastle la adresa www.rockcastleglobalre.mu.
De asemenea, prospectul NEPI Rockcastle a fost emis astăzi, 9 iunie 2017, cu un prospect rezumativ publicat in Serviciul de
informatii („SENS”) al Bursei de Valori JSE Limited („JSE”). Copii ale prospectului NEPI Rockcastle pot fi obținute între 08:30
și 17:00 în zilele lucrătoare de vineri, 9 iunie 2017 până marți, 18 iulie 2017, la următoarele adrese, precum și pe website-ul NEPI
la adresa www.nepinvest.com și pe website-ul Rockcastle la adresa www.rockcastleglobalre.mu:
NEPI Rockcastle plc
2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, Insula Man, IM1 4LN
Java Capital
6A Sandown Valley Crescent, Sandton, 2196
De asemenea, acționarii NEPI și Rockcastle pot contacta Java Capital prin e-mail la nepirockcastle@javacapital.co.za pentru a
obține o copie electronică a prospectului NEPI Rockcastle sau pentru a obține o copie printată a prospectului NEPI Rockcastle.
TERMENI IMPORTANTI AI TRANZACȚIEI DE FUZIUNE
Termenii importanți ai tranzacției de fuziune au fost anunțați pe SENS și pe website-urile Bursei de Valori Bucuresti (“BVB”) și pe
Bursa de Valori Mauritius Ltd (“SEM”) la data de 31 mai 2017. Termenii definiți în anunțul comun publicat la data de 31 mai 2017
au aceeași semnificație în acest anunț.
Acționarii sunt informați că orice alegere de a beneficia de drepturi asupra acțiunilor NEPI Rockcastle în conformitate cu tranzacția
de fuziune se va aplica doar pentru acțiunile totale ale acționarului la NEPI și/sau Rockcastle și nu vor fi permise decizii parțiale.
Orice drept la o porțiune din acțiunile NEPI Rockcastle vor fi rotunjite descendent la cel mai apropiat număr întreg (care rezultă
doar în alocări ale unor acțiuni NEPI Rockcastle întregi), cu o plată în numerar către acționarul relevant cu privire la acea porțiune.
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Plata în numerar achitabilă va fi determinată cu referire la valoarea prețului mediu ponderat a acțiunilor NEPI pe JSE din ziua de
marți, 11 iulie 2017, minus 10%, sumă care va fi anunțată în SENS în ziua de miercuri, 12 iulie 2017.
Tranzacția de fuziune este clasificată ca fiind o “tranzacție substanțială” in conformitate cu Capitolul 13 al Cerintelor de Listare
SEM. Circulara Rockcastle este în conformitate cu regulile de publicare din Capitolul 13 al Cerințelor de Listare SEM și a fost
aprobată oficial de SEM miercuri, 7 iunie 2017.
DATE ȘI ORE SEMNIFICATIVE
Pentru acționarii NEPI din registrul Africii de Sud
2017
Data înregistrării pentru primirea circularei NEPI

Vineri, 2 iunie

Circulară emisă către acționarii NEPI

Vineri, 9 iunie

Anunț cu privire la emiterea circularei NEPI și a notificării privind adunarea generală extraordinară a
acționarilor publicate în SENS

Vineri, 9 iunie

Anunț cu privire la emiterea circularei NEPI și a notificării privind adunarea generală extraordinară a
acționarilor publicate în presă

Luni, 12 iunie

Ultima zi de tranzacționare pe JSE pentru a asigura eligibilitatea de a participa și a vota la adunarea
generală extraordinară a acționarilor NEPI

Joi, 29 iunie

Data înregistrării pentru a vota la adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI1

Marți, 4 iulie

Ultima zi de depunere a formularelor de reprezentare pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor
la agenții de transfer ai NEPI din Africa de Sud, cel târziu până la ora 10:00

Marți, 4 iulie

Adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI, la ora 10:00

Joi, 6 iulie

Data prevăzută la care tranzacția de fuziune devine necondiționată2

Joi, 6 iulie

Rezultatele adunării generale extraordinare a acționarilor NEPI și anunțul de finalizare publicate în SENS

Joi, 6 iulie

Rezultatele adunării generale extraordinare a acționarilor NEPI și anunțul de finalizare publicate în presă

Vineri, 7 iulie

Data de implementare a fuziunii

Marți, 11 iulie

Transferul activelor și pasivelor NEPI către NEPI Rockcastle

Marți, 11 iulie

Ultima zi de tranzacționare pe JSE pentru a primi acțiuni NEPI Rockcastle în conformitate cu
implementarea tranzacției de fuziune

Marți, 11 iulie

Suspendarea acțiunilor NEPI din sistemul de tranzacționare JSE

Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării acțiunilor NEPI Rockcastle pe JSE sub codul Alpha NRO și ISIN
IM00BDD7WV31, la ora 09:004

Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării în NEPI Rockcastle la Euronext Amsterdam sub ISIN
IM00BDD7WV31 (tranzacționare pe principiul „dacă și în momentul în care se livrează”) 4

Miercuri, 12 iulie

Data înregistrării pentru primirea de către acționarii NEPI a acțiunilor NEPI Rockcastle în conformitate
cu implementarea tranzacției de fuziune5

Vineri, 14 iulie

Ultima zi pentru acționarii NEPI care doresc să primească distribuția in specie sub formă de dividende
pentru a depune formularul de alegere la agenții de transfer NEPI din Africa de Sud, cel târziu până la ora
12:006

Vineri, 14 iulie

Acționarii NEPI care nu au depus formularele de alegere pentru a primi distribuția in specie sub formă de
dividend și care doresc să participe la răscumpărarea NEPI trebuie să-și depună formularele de alegere și
cedare pentru răscumppărare la Secretarii de transfer NEPI din Africa de Sud, între orele 14:00 și 17:00 7

Vineri, 14 iulie

Anunțul rezultatelor alegerilor acționarilor publicat pe SENS

Luni, 17 iulie

3
2017
Implementarea răscumpărării NEPI. Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle
(Cod Alpha NRO; ISIN IM00BDD7WV31) către acționarii NEPI care participă la răscumpărarea NEPI8

Luni, 17 iulie

Anularea acțiunilor NEPI răscumpărate potrivit răscumpărării NEPI

Luni, 17 iulie

Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle (Codul Alpha NRO; ISIN
IM00BDD7WV31) către acționarii NEPI care primesc distribuția in specie8

Luni, 17 iulie

Conturile CSDP/de custode/broker sunt creditate/actualizate cu acțiunile NEPI Rockcastle (codul Alpha
NRO; ISIN IM00BDD7WV31)

Luni, 17 iulie

Anunțul rezultatelor alegerilor acționarilor publicat în presă

Marți, 18 iulie

NEPI delistată de pe JSE la începerea tranzacționării

Marți, 18 iulie

NEPI este delistată tehnic de pe BVB (provizoriu)9

Marți, 18 iulie

Pentru acționarii Rockcastle din registrul Africii de Sud
2017
Data înregistrării pentru primirea circularei Rockcastle

Vineri, 2 iunie

Circulară emisă către acționarii Rockcastle

Vineri, 9 iunie

Anunț cu privire la emiterea circularei Rockcastle și a notificării privind adunarea generală a acționarilor
publicate pe SENS

Vineri, 9 iunie

Anunț cu privire la emiterea circularei Rockcastle și a notificării privind adunarea generală a acționarilor
publicate în presă

Luni, 12 iunie

Ultima zi de tranzacționare pe JSE pentru a asigura eligibilitatea de a participa la și a vota la adunarea
generală a acționarilor Rockcastle

Marți, 20 iunie

Data înregistrării pentru a vota la adunarea generală a acționarilor Rockcastle

Vineri, 23 iunie

Ultima zi de depunere a formularelor de reprezentare pentru adunarea generală a acționarilor Rockcastle
la secretarul societății Rockcastle, cel târziu până la ora 10:00

Joi, 29 iunie

Adunarea generală a acționarilor Rockcastle, la 10:00

Luni, 3 iulie

Rezultatele adunării generale a acționarilor Rockcastle publicate în SENS

Luni, 3 iulie

Rezultatele adunării generale a acționarilor Rockcastle publicate în presă

Marți, 4 iulie

Data prevăzută la care tranzacția de fuziune devine necondiționată2

Joi, 6 iulie

Anunț de finalizare publicat în SENS

Joi, 6 iulie

Anunț de finalizare publicat în presă

Vineri, 7 iulie

Data de implementare a fuziunii

Marți, 11 iulie

Transferul activelor și pasivelor Rockcastle către NEPI Rockcastle

Marți, 11 iulie

Ultima zi de tranzacționare pe JSE pentru a primi acțiuni NEPI Rockcastle în conformitate cu
implementarea tranzacției de fuziune

Marți, 11 iulie

Suspendarea acțiunilor Rockcastle din sistemul de tranzacționare JSE

Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării acțiunilor NEPI Rockcastle pe JSE sub codul Alpha NRO și ISIN
IM00BDD7WV31, la ora 09:004

Miercuri, 12 iulie

4
2017
Listarea și începerea tranzacționării în NEPI Rockcastle la Euronext Amsterdam sub ISIN
IM00BDD7WV31 (tranzacționare pe principiul „dacă și în momentul în care se livrează”) 4

Miercuri, 12 iulie

Anunțul pe SENS a plății în numerar achitabile către acționarii Rockcastle pe baza principiului drepturilor
fracționare, determinate pe baza prețului tranzacționat mediu ponderat al acțiunilor NEPI pe JSE în ziua
de marți, 11 iulie 2017, minus 10%

Miercuri, 12 iulie

Data înregistrării pentru primirea de către acționarii Rockcastle a acțiunilor NEPI în conformitate cu
implementarea tranzacției de fuziune5

Vineri, 14 iulie

Ultima zi pentru acționarii Rockcastle care doresc să primească distribuția in specie sub forma unei
restituiri de capital pentru a depune formularul de alegere la agenții de transfer Rockcastle din Africa de
Sud, cel târziu până la ora 12:006

Vineri, 14 iulie

Rockcastle emite acțiuni Rockcastle către NEPI Rockcastle pe baza subscrierii NEPI Rockcastle

Vineri, 14 iulie

Anunțul privind rezultatele alegerilor acționarilor publicat pe SENS

Luni, 17 iulie

Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle (cod Alpha NRO; ISIN
IM00BDD7WV31) către acționarii Rockcastle care primesc distribuția in specie și plata de numerar
datorată acționarilor Rockcastle pe baza principiului dreptului fracționar 7

Luni, 17 iulie

Conturile CSDP/de custode/broker sunt creditate/actualizate cu acțiunile NEPI Rockcastle (codul Alpha
NRO; ISIN IM00BDD7WV31)

Luni, 17 iulie

Anunțul privind rezultatele alegerilor acționarilor publicat în presă

Marți, 18 iulie

Rockcastle delistată de pe JSE la începerea tranzacționării

Marți, 18 iulie

Rockcastle retrasă de la SEM9

Marți, 18 iulie

Pentru acționarii NEPI înregistrați în România
2017
Circulara NEPI publicată la BVB

Vineri, 9 iunie

Anunț cu privire la publicarea circularei NEPI și a notificării de adunare generală extraordinară a
acționarilor publicat pe BVB

Vineri, 9 iunie

Ultima zi de tranzacționare pe BVB pentru a asigura eligibilitatea de a participa la și a vota la adunarea
generală extraordinară a acționarilor NEPI

Vineri, 30 iunie

Data înregistrării pentru a vota la adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI1

Marți, 4 iulie

Ultima zi de depunere a formularelor de reprezentare pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor
NEPI la secretarul societății NEPI, cel târziu până la ora 11:00

Marți, 4 iulie

Adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI, la ora 11:00

Joi, 6 iulie

Data prevăzută la care tranzacția de fuziune devine necondiționată2

Joi, 6 iulie

Rezultatele adunării generale extraordinare a acționarilor NEPI și anunțul de finalizare publicate pe
website-ul BVB

Joi, 6 iulie

Data de implementare a fuziunii

Marți, 11 iulie

Transferul activelor și pasivelor NEPI către NEPI Rockcastle

Marți, 11 iulie

Ultima zi de tranzacționare pe BVB pentru a primi acțiuni NEPI Rockcastle în conformitate cu
implementarea tranzacției de fuziune

Marți, 11 iulie

5
Suspendarea acțiunilor NEPI din sistemul de tranzacționare BVB 3
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Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării acțiunilor NEPI Rockcastle pe JSE sub codul Alpha NRO și ISIN
IM00BDD7WV31, la 10:004

Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării în NEPI Rockcastle la Euronext Amsterdam sub ISIN
IM00BDD7WV31 (tranzacționare pe principiul „dacă și în momentul în care se livrează”) 4

Miercuri, 12 iulie

Data înregistrării pentru primirea de către acționarii NEPI a acțiunilor NEPI Rockcastle în conformitate
cu implementarea tranzacției de fuziune5

Vineri, 14 iulie

Ultima zi pentru acționarii care doresc să primească distribuția in specie sub formă de dividende pentru ași depune formularele de alegere a dividendelor la agenții de transfer NEPI din Africa de Sud, cel târziu
până la ora 13:006

Vineri, 14 iulie

Acționarii NEPI care nu au depus formularele de alegere pentru a primi o distribuția in specie sub formă
de dividend și care doresc să participe la răscumpărarea NEPI trebuie să-și depună formularele de alegere
și cedare pentru răscumpărare la agenții de transfer NEPI din Africa de Sud, între orele 15:00 și 18:00 7

Vineri, 14 iulie

Anunțul privind rezultatele alegerilor acționarilor publicat pe website-ul BVB

Luni, 17 iulie

Implementarea răscumpărării NEPI. Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle
(Cod Alpha NRO; ISIN IM00BDD7WV31) către acționarii NEPI care participă la răscumpărarea NEPI8

Luni, 17 iulie

Anularea acțiunilor NEPI răscumpărate potrivit răscumpărării NEPI

Luni, 17 iulie

Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle (ISIN IM00BDD7WV31) către acționarii
NEPI care primesc distribuția in specie8

Luni, 17 iulie

Conturile CSDP/de custode/broker sunt creditate/actualizate cu acțiunile NEPI Rockcastle (codul Alpha
NRO; ISIN IM00BDD7WV31)

Luni, 17 iulie

NEPI delistată de pe JSE la începerea tranzacționării

Marți, 18 iulie

NEPI este delistată tehnic de pe BVB (provizoriu)9

Marți, 18 iulie

Pentru acționarii NEPI din registrul Marii Britanii
2017
Circulară emisă către acționarii NEPI

Vineri, 9 iunie

Data înregistrării pentru a vota la adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI 1

Marți, 4 iulie

Ultima zi de depunere a formularelor de reprezentare pentru adunarea generală extraordinară a
acționarilor NEPI la secretarul societății NEPI, cel târziu până la ora 09:00

Marți, 4 iulie

Adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI, la ora 09:00

Joi, 6 iulie

Data prevăzută la care tranzacția de fuziune devine necondiționată2

Joi, 6 iulie

Data de implementare a fuziunii

Marți, 11 iulie

Transferul activelor și pasivelor NEPI către NEPI Rockcastle

Marți, 11 iulie

Listarea și începerea tranzacționării acțiunilor NEPI Rockcastle pe JSE sub codul Alpha NRO și ISIN
IM00BDD7WV31, la 08:004

Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării în NEPI Rockcastle la Euronext Amsterdam sub ISIN
IM00BDD7WV31 (tranzacționare pe principiul „dacă și în momentul în care se livrează”) 4

Miercuri, 12 iulie

Ultima zi pentru acționarii care doresc să primească distribuția in specie sub formă de dividende pentru
a-și depune formularele de alegere a dividendelor la agenții de transfer NEPI din Africa de Sud, cel târziu
până la ora 11:006

Vineri, 14 iulie

6
2017
Acționarii NEPI care nu au depus formularele de alegere pentru a primi o distribuția in specie sub formă
de dividend și care doresc să participe la răscumpărarea NEPI trebuie să-și depună formularele de alegere
și cedare pentru răscumpărare la agenții de transfer NEPI din Africa de Sud, între orele 13:00 și 16:00 7

Vineri, 14 iulie

Implementarea răscumpărării NEPI. Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle
(Cod Alpha NRO; ISIN IM00BDD7WV31) către acționarii NEPI care participă la răscumpărarea NEPI6

Luni, 17 iulie

Anularea acțiunilor NEPI răscumpărate potrivit răscumpărării NEPI

Luni, 17 iulie

Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle (Codul Alpha NRO; ISIN
IM00BDD7WV31) către acționarii NEPI care primesc distribuția in specie7

Luni, 17 iulie

Conturile CSDP/de custode/broker sunt creditate/actualizate cu acțiunile NEPI Rockcastle (codul Alpha
NRO; ISIN IM00BDD7WV31)

Luni, 17 iulie

NEPI delistată de pe JSE la începerea tranzacționării

Marți, 18 iulie

NEPI este delistată tehnic de pe BVB (provizoriu)8

Marți, 18 iulie

Pentru acționarii Rockcastle din registrul Mauritius
2017
Data înregistrării pentru primirea circularei Rockcastle

Vineri, 2 iunie

Circulară emisă către acționarii Rockcastle

Vineri, 9 iunie

Anunț cu privire la emiterea circularei Rockcastle și a notificării privind adunarea generală a acționarilor
publicate pe website-ul SEM

Vineri, 9 iunie

Ultima zi de tranzacționare pe SEM pentru a asigura eligibilitatea de a participa și a vota la adunarea
generală a acționarilor Rockcastle
Data înregistrării pentru a vota la adunarea generală a acționarilor Rockcastle

Marți, 20 iunie
Vineri, 23 iunie

Ultima zi de depunere a formularelor de reprezentare pentru adunarea generală a acționarilor Rockcastle
la secretarul societății Rockcastle, cel târziu până la ora 12:00

Joi, 29 iunie

Adunarea generală a acționarilor Rockcastle, la 12:00

Luni, 3 iulie

Rezultatele adunării generale a acționarilor Rockcastle publicate pe website-ul SEM

Luni, 3 iulie

Data prevăzută la care tranzacția de fuziune devine necondiționată1

Joi, 6 iulie

Anunț de finalizare publicat pe website-ul SEM

Joi, 6 iulie

Data de implementare a fuziunii

Marți, 11 iulie

Transferul activelor și pasivelor Rockcastle către NEPI Rockcastle

Marți, 11 iulie

Ultima zi de tranzacționare pe SEM pentru a primi acțiuni NEPI Rockcastle în conformitate cu
implementarea tranzacției de fuziune

Marți, 11 iulie

Anunțul pe website-ul SEM privind plata în numerar achitabile către acționari pe baza principiului
drepturilor fracționare, determinate pe baza prețului tranzacționat mediu ponderat al acțiunilor NEPI pe
JSE în ziua de marți, 11 iulie 2017, minus 10%

Miercuri, 12 iulie

Suspendarea acțiunilor Rockcastle din sistemul de tranzacționare SEM

Miercuri, 12 iulie

Listarea și începerea tranzacționării acțiunilor NEPI Rockcastle pe JSE sub codul Alpha NRO și ISIN
IM00BDD7WV31, la 11:004

Miercuri, 12 iulie

7
2017
Listarea și începerea tranzacționării în NEPI Rockcastle la Euronext Amsterdam sub ISIN
IM00BDD7WV31 (tranzacționare pe principiul „dacă și în momentul în care se livrează”) 4

Miercuri, 12 iulie

Rockcastle emite acțiuni Rockcastle către NEPI Rockcastle pe baza subscrierii NEPI Rockcastle

Vineri, 14 iulie

Data înregistrării pentru primirea de către acționarii Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle potrivit
implementării tranzacției de fuziune5

Vineri, 14 iulie

Ultima zi pentru acționarii care doresc să primească distribuția in specie sub forma unei restituiri de
capital pentru a depune formularul de alegere la secretarul societății Rockcastle , cel târziu până la ora
14:006

Vineri, 14 iulie

Anunțul privind rezultatele alegerilor acționarilor publicat pe website-ul SEM

Luni, 17 iulie

Emiterea de către NEPI Rockcastle a acțiunilor NEPI Rockcastle (cod Alpha NRO; ISIN
IM00BDD7WV31) către acționarii Rockcastle care primesc distribuția in specie și plata de numerar
datorată acționarilor Rockcastle pe baza principiului dreptului fracționar 8

Luni, 17 iulie

Conturile CSDP/de custode/broker sunt creditate/actualizate cu acțiunile NEPI Rockcastle (codul Alpha
NRO; ISIN IM00BDD7WV31)

Luni, 17 iulie

Rockcastle delistată de pe JSE la începerea tranzacționării

Marți, 18 iulie

Rockcastle retrasă de la SEM9

Marți, 18 iulie

Note
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Potrivit reglementării 22 din Regulamentul privind valorile mobiliare necertificate din 2006 (SD 743/06), NEPI precizează că pentru a
avea dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI (și, de asemenea, în scopul calculării
numărului de voturi pe care o persoană care are dreptul să participe și să voteze le poate exprima), o persoană trebuie să fie înscrisă în
registrul acționarilor NEPI cel târziu la 09:00 ora de vară a Marii Britanii / 10:00 ora Africii de Sud / 11:00 ora României în ziua de marți,
4 iulie 2017, nu mai târziu de 48 de ore înainte de ora stabilită pentru începerea adunării generale extraordinare a acționarilor NEPI.
Modificările înscrierilor din registru după ora și data de înregistrare nu vor fi luate în considerare pentru stabilirea drepturilor oricărei
persoane de a participa și de a vota la adunarea generală extraordinară a acționarilor NEPI.
Aceasta este doar o estimare, presupunând că toate condițiile precedente tranzacției de fuziune au fost îndeplinite sau renunțate joi, 6 iulie
2017.
În urma implementării tranzacției de fuziune se intenționează ca acțiunile NEPI să fie suspendate de la tranzacționare la BVB până la
delistarea acestora, sub rezerva aprobării BVB.
Tranzacțiile cu acțiunile NEPI Rockcastle vor fi decontate în sistemul de decontare electronică utilizat de Strate Proprietary Limited și
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., decontarea tranzacțiilor având loc în trei zile lucrătoare de la executarea
unei tranzacții. Prin urmare, deși acțiunile NEPI Rockcastle vor fi emise numai potrivit tranzacției de fuziune, în data de 17 iulie 2017,
acelor acționari NEPI și Rockcastle din registrul acționarilor respectiv la data înregistrării pentru primirea de acțiuni NEPI Rockcastle în
conformitate cu implementarea tranzacției de fuziune, acțiunile NEPI Rockcastle vor fi listate și vor începe tranzacționarea pe JSE și
Euronext Amsterdam miercuri, 12 iulie 2017. Acționarii NEPI și Rockcastle vor avea dreptul să înceapă să tranzacționeze acțiunilor NEPI
Rockcastle de la începerea tranzacționării la data respectivă. După prima dată de tranzacționare a acțiunilor NEPI Rockcastle pe Euronext
Amsterdam, decontarea tranzacțiilor de acțiuni NEPI Rockcastle tranzacționate pe Euronext Amsterdam va avea loc la două zile lucrătoare
de la executarea unei tranzacții.
Pentru a evita orice dubiu, numai acei acționari care sunt înregistrați ca atare la data înregistrării vor avea dreptul să primească acțiuni
NEPI Rockcastle potrivit tranzacției de fuziune.
Formularele de alegere ale acționarilor NEPI pentru primirea distribuția in specie sub formă de dividend nu vor fi acceptate după 11:00
ora de vară a Marii Britanii / 12:00 ora Africii de Sud / 13:00 ora României în ziua de vineri, 14 iulie 2017. Acționarii NEPI care transmit
un formular de alegere după această oră și care nu aleg în mod valabil să participe la răscumpărare vor primi distribuția in specie sub formă
de restituire de capital. Formularele de alegere ale acționarilor Rockcastle pentru primirea distribuției in specie sub forma unei restituiri de
capital nu vor fi acceptate după 12:00 ora Africii de Sud / 14:00 ora Mauritius în ziua de vineri, 14 iulie 2017. Acționarii Rockcastle care
depun un formular de alegere după această oră vor primi distribuția in specie sub formă de dividend.
Formularele de alegere și cedare pentru răscumpărare nu vor fi acceptate după 16:00 ora de vară a Marii Britanii / 17:00 ora Africii de Sud
/ 18:00 ora României în ziua de vineri, 14 iulie 2017. Acționarii NEPI care transmit un formular de alegere a răscumpărării și predării după
această oră vor primi distribuția in specie sub formă de restituire de capital.
Acționarii NEPI certificați din registrul Africii de Sud trebuie să se transfere în mediul dematerializat pentru a primi acțiunile NEPI
Rockcastle la care au dreptul, deschizând un cont la un CSDP sau un broker din Africa de Sud. În cazul în care acționarii certificați NEPI
nu furnizează detalii privind un cont deținut la un CSDP sau un broker din Africa de Sud, după cum este necesar, acțiunile NEPI Rockcastle
la care acționarii respectivi au dreptul vor fi deținute în escrow de către Computershare Nominees Proprietary Limited („Agentul Escrow”)
în numele acestor acționari, pentru a fi livrate într-un cont la un CSDP sau un broker din Africa de Sud, de îndată ce au fost furnizate detalii
despre contul respectiv și Agentul de escrow a fost instruit să transfere acțiunile respective în contul CSDP sau de brokeraj relevant.
Acționarii NEPI certificați din registrul Africii de Sud sunt sfătuiți să deschidă un cont la un CSDP sau un broker din Africa de
Sud cât mai curând posibil. Acționarii NEPI ale căror acțiuni sunt înregistrate în România sau care sunt înregistrați în registrul NEPI din
Marea Britanie și acționarii Rockcastle din registrul Mauritius au opțiunea de a primi acțiunile NEPI Rockcastle la care au dreptul fie din
registrul NEPI Rockcastle din Africa de Sud, cu acțiunile respective fiind tranzacționate pe JSE, fie din registrul european NEPI Rockcastle,
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

cu acțiunile respective fiind tranzacționate pe Euronext Amsterdam. Acționarii trebuie să furnizeze detalii cu privire la un cont deținut la
CSDP sau la un broker din Africa de Sud sau un cont la un custode sau broker din Europa prin care acțiunile NEPI
Rockcastle pot fi deținute în format dematerializat în registrul european al NEPI Rockcastle („cont de custode sau broker Euronext”),
după caz, la care respectivele acțiuni pot fi predate. În cazul în care acționarii NEPI ale căror acțiuni sunt înregistrate în România sau care
sunt înregistrați în registrul NEPI din Marea Britanie și acționarii Rockcastle din registrul Mauritius nu furnizează detalii privind un astfel
de cont, după cum este necesar, acțiunile NEPI Rockcastle la care acționarii respectivi au dreptul vor fi deținute în escrow de către Agentul
Escrow în numele acestor acționari, pentru a fi livrate într-un cont la un CSDP sau un broker din Africa de Sud sau într-un cont la un
custode Euronext sau de brokeraj, de îndată ce au fost furnizate detalii despre contul respectiv și Agentul de escrow a fost instruit să
transfere acțiunile respective în contul relevant. Acționarii NEPI ale căror acțiuni sunt înregistrate în România sau care sunt
înregistrați în registrul NEPI din Marea Britanie și acționarii Rockcastle din registrul Mauritius sunt sfătuiți să deschidă un cont
la un CSDP sau un broker din Africa de Sud sau un cont la un custode Euronext sau de brokeraj cât mai curând posibil.
Se intenționează ca acțiunile NEPI să fie delistate de pe BVB și ca acțiunile Rockcastle să fie retrase de la SEM la sau în jurul acestei date
sau cât mai curând posibil după aceea. Aceasta este doar o dată estimată, dat fiind faptul că delistările efective de pe BVB și SEM (cum ar
fi cea avută în vedere în temeiul fuziunii) nu sunt reglementate în mod explicit nici în România nici în Mauritius și sunt supuse aprobării
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și BVB și SEM, după caz.
Cu excepția acelor acționari NEPI care participă la răscumpărarea NEPI, acționarii NEPI și Rockcastle își vor păstra acțiunile NEPI și
Rockcastle până în momentul în care societatea respectivă va fi dizolvată.
Toate datele și orele din tabelul de mai sus sunt date și ore locale în țara la care se referă. Datele și orele de mai sus se pot modifica. Orice
modificare va fi publicată pe SENS, website-ul BVB, website-ul SEM și în presă.
Acționarii NEPI și Rockcastle sunt invitați să consulte circularele pentru informații detaliate cu privire la acțiunea pe care trebuie să o
întreprindă aceștia.
Transferurile de acțiuni între toate sub-registrele nu pot avea loc după ziua de marți, 11 iulie 2017.
Certificatele de acțiuni nu pot fi dematerializate sau rematerializate după ziua de marți, 11 iulie 2017.

NEPI este listată pe JSE și BVB. Rockcastle este listată principal pe JSE si pe SEM.
Dacă sunteți acționar NEPI, pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Sponsor JSE
Java Capital
Andrew Brooking

+27 11 722 3052

Consultant Bursa de Valori București
SSIF Intercapital Invest SA
Răzvan Pasol

+40 21 222 8731

Dacă sunteți acționar Rockcastle, pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
Sponsor JSE
Java Capital
Andrew Brooking
Reprezentant autorizat și sponsor SEM
Perigeum Capital Ltd
Shamin A. Sookia

+27 11 722 3052

+230 402 0890

9 iunie 2017
Acest anunț este emis în conformitate cu Cerințele de Listare JSE, cu Cerința de Listare SEM nr. 11.3, cu Mauritius Securities Act
2005 și Cerințele de Listare ale Bursei de Valori București.
Consiliile de Administrație ale NEPI și Rockcastle își asumă responsabilitatea deplină pentru acuratețea informațiilor prezentate în
acest anunț.
Consultant corporativ al NEPI; Sponsor JSE
al NEPI și Rockcastle

Sponsor independent de tranzacționare
JSE al Rockcastle

Reprezentant autorizat și
sponsor SEM

