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GEEN AANBOD OF UITNODIGING
Deze presentatie wordt gedaan in verband met de voorgenomen transactie van combinatie van de activiteiten van Koninklijke Ahold N.V., ook gekend als Royal Ahold (“Ahold”) en
Delhaize Group SA/NV (“Delhaize”). Deze presentatie is niet bedoeld en kwalificeert niet als een aanbod tot het verkopen, een uitnodiging voor een aanbod tot het inschrijven op
of het kopen van, of een uitnodiging tot het kopen van of inschrijven op enige effecten, of het verzoeken van een stem of goedkeuring in een jurisdictie in verband met de
voorgenomen transactie of anderszins, noch zal er enige koop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met toepasselijk wetgeving. Geen aanbod
van effecten zal worden gedaan behalve door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en van de
toepasselijke Nederlandse, Belgische en andere Europese regels. Deze presentatie is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, noch geheel noch gedeeltelijk, in of naar,
rechtstreeks of onrechtstreeks, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.

Deze presentatie dient gelezen te worden in combinatie met het Gemeenschappelijk Voorstel voor deGrensoverschrijdende Fusie (het “Fusievoorstel”) en het Bijzonder Verslag
van de Raad van Bestuur van Delhaize (het “Verslag van de Raad”). Bij het overwegen van de transactie dienen de effectenhouders enkel rekening te houden met de informatie
opgenomen in het Fusievoorstel en in het Verslag van de Raad.

BELANGRIJKE BIJKOMENDE INFORMATIE ZAL WORDEN NEERGELEGD BIJ DE SEC
De transactie zal worden voorgesteld aan de aandeelhouders van Ahold en aan de aandeelhouders van Delhaize voor hun overweging. In verband met de voorgenomen transactie
heeft Ahold bij de US Securities and Exchange Commission (the “SEC”) een verklaring van registratie op een Form F-4 neergelegd waarvan een prospectus deel uitmaakt. Het
Registration Statement werd door het SEC effectief verklaard op 28 januari 2016. Het prospectus zal worden toegestuurd aan de houders van Delhaize American Depositary
Shares en de houders van de gewone aandelen Delhaize (behalve de houders van gewone aandelen Delhaize die geen U.S. persons zijn (zoals gedefinieerd in de toepasselijke
SEC regelgeving)). INVESTEERDERS EN EFFECTENHOUDERS WORDEN AANGEMAAND HET PROSPECTUS EN DE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTATIE DIE
NEERGELEGD IS OF ZAL WORDEN BIJ DE SEC ZORGVULDIG TE LEZEN ZODRA DEZE BESCHIKBAAR WORDEN, OMDAT DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE
INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN OVER AHOLD, DELHAIZE, DE TRANSACTIE EN AANVERWANTE AANGELEGENHEDEN. Investeerders en effectenhouders zullen gratis
kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die neergelegd worden bij de SEC door Ahold en Delhaize via de website van de SEC op www.sec.gov.
Bovendien, zullen investeerders en effectenhouders gratis kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die neergelegd worden door Ahold bij de SEC
door contact op te nemen met Ahold Investor Relations via investor.relations@ahold.com of door te bellen naar +31 88 659 5213, en zullen gratis kopieën kunnen verkrijgen van
het prospectus en andere documenten die neergelegd worden bij de SEC door Delhaize door contact op te nemen met Investor Relations Delhaize Group via
Investor@delhaizegroup.com of door te bellen naar +32 2 412 2151.

Waarschuwingen
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TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Deze presentatie bevat toekomstgerichte verklaringen, welke niet verwijzen naar historische feiten maar verwijzen naar verwachtingen op basis van de huidige verwachtingen en
veronderstellingen van het management, en bevatten gekende en onbekende risico’s en onzekerheden, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten,
prestaties of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze opgenomen in dergelijke verklaringen. Deze verklaringen of openbaarmakingen kunnen betrekking hebben op
doelstellingen, intenties en verwachtingen over toekomstige trends, plannen, gebeurtenissen, resultaten van activiteiten of financiële conditie, of andere informatie bevatten
betreffende Delhaize, op basis van huidige inzichten van het management alsook veronderstellingen gemaakt door, en informatie die momenteel beschikbaar is voor, het
management. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans vergezeld door woorden zoals “voorzien”, “geloven”, “van plan zijn”, “kunnen”, “schatten”, “verwachten”, “ramen”,
“richtlijn,” “voornemens zijn”, “mogen”, “mogelijk”, “potentieel”, “voorspellen”, “projecteren”, of andere vergelijkbare woorden, zinnen of uitdrukkingen. Veel van deze risico’s en
onzekerheden houden verband met factoren die buiten de macht van Delhaize liggen. Daardoor dienen investeerders en aandeelhouders geen buitensporig vertrouwen te
plaatsen in dergelijke verklaringen. Factoren die er voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen,
omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het zich voordoen van enige wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling die aanleiding kan geven tot de beëindiging van de fusieovereenkomst; de
mogelijkheid om goedkeuring te verkrijgen voor de transactie van de aandeelhouders van Ahold en Delhaize; het risico dat de noodzakelijke regulerende goedkeuringen niet
worden verkregen wanneer verwacht of gewoon niet worden verkregen, of onderhevig zijn aan voorwaarden die niet werden voorzien; het niet vervullen van andere voorwaarden
voor voltooiing met betrekking tot de transactie op basis van de voorwaarden zoals thans voorzien en binnen de thans voorziene tijdlijn; de mogelijkheid dat de transactie niet wordt
voltooid op het voorziene moment of in het geheel niet; de risico’s dat de nieuwe activiteiten niet of niet direct succesvol worden geïntegreerd of dat de gecombineerde
vennootschap niet de verwachte synergiën en voordelen van de transactie weet te realiseren, wanneer verwacht of helemaal niet; het vermogen van Delhaize om succesvol haar
plannen en strategieën te implementeren en af te ronden en om haar doelstellingen te bereiken; risico’s verbonden aan het feit dat tijd van het management niet besteed kan
worden aan de lopende handelsactiviteiten als gevolg van de voorgenomen transactie; de voordelen van de plannen en strategieën van Delhaize blijken minder te zijn dan
verwacht; het gevolg van de aankondiging of voltooiing van de voorgenomen transactie op het vermogen van Delhaize om klanten te behouden en haar belangrijkste werknemers
te behouden en aan te werven, behouden van relaties met leveranciers en op hun resultaten en activiteiten in het algemeen; rechtszaken in verband met de transactie; het gevolg
van algemene economische of politieke omstandigheden; het vermogen van Delhaize om werknemers te behouden en aan te trekken die cruciaal zijn voor het succes van de
onderneming; continuïteit van de onderneming en IT, collectieve arbeidsovereenkomsten, onderscheidenheid, concurrentiële voordelen en economische voorwaarden;
informatieveiligheid, juridische en regelgevend landschap en het risico op rechtszaken; en productveiligheid, pensioenplan-financiering, strategische projecten, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, verzekeringen en onvoorziene belastingschulden. Bovendien, kunnen de eigenlijke resultaten en uitkomsten van Delhaize wezenlijk verschillen van de
verwachtingen afhankelijk van een verscheidenheid van factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van
Delhaize, in de uitgaven van de consumenten, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentiefactoren; ongunstige uitspraken met betrekking tot
vorderingen, de onmogelijkheid om tijdig winkels te ontwikkelen, te renoveren, te integreren of om te zetten; en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen met leveranciers.
Bijkomende risico’s en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte verklaringen werden
voorspeld of geïmpliceerd, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize bij de SEC. Noch
Delhaize, noch Ahold, nog enige van hun respectievelijke bestuurders, directeurs, werknemers en adviseurs, noch enige andere persoon is hierdoor in een positie om een
verklaring te maken met betrekking tot de juistheid van de toekomstgerichte verklaringen die opgenomen zijn in deze presentatie, zoals economische projecties en voorspellingen
of hun impact of de financiële conditie, kredietbeoordeling, financieel profiel, distributiebeleid of het programma van inkoop van aandelen van Delhaize, Ahold of de gecombineerde
vennootschap, of de markt voor de aandelen van Delhaize, Ahold of de gecombineerde vennootschap. De werkelijke prestaties, het succes en de ontwikkeling met verloop van tijd
van de handelsactiviteiten van Delhaize, Ahold en de gecombineerde vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de prestaties, het succes en de ontwikkeling met verloop van
tijd, uitgedrukt in of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen vervat in deze presentatie. De voorgaande lijst van factoren is niet limitatief. Toekomstgerichte verklaringen
betreffen slechts de datum waarop zij worden gegeven. Delhaize neemt geen enkele verplichting op zich om enige publieke informatie of toekomstgerichte verklaring in deze
presentatie te herzien om voorvallen of omstandigheden na de datum van deze mededeling te weerspiegelen, behalve voor zover vereist door toepasselijke wetgeving.

Waarschuwingen
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Ahold Delhaize: A compelling strategic rationale 

 Samenvoeging tot een grote, innovatievere onderneming met een 
toonaangevend winkelaanbod en sterke, vertrouwde lokale merken
 Combinatie van twee ondernemingen met complementaire culturen, gelijkaardige 

waarden en aangrenzende regio’s, alsook een gedeelde focus op de klant
 Creatie van een hoogstaand klantenaanbod met een uitgebreider aanbod aan 

producten, diensten en shopping in winkels en online in een omnichannel 
omgeving
 De gecombineerde onderneming zal een nog betere werkplaats verzekeren voor 

de medewerkers evenals een voortdurende betrokkenheid met de lokale 
gemeenschappen die zij bedient
 Een sterk financieel profiel zal Ahold Delhaize toelaten om voortdurende innovatie 

en investeringen in toekomstige groei te financieren, en om een aantrekkelijk 
rendement te creëren voor de aandeelhouders

Fusie Ahold Delhaize – een sterk beleggingsvoorstel
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Samenvoeging van twee complementaire bedrijven: 
Delhaize…s

België

Luxemburg

Griekenland

Servië
Roemenië

GA

KY

MA

ME

NC

NH
NY

SC
TN

VA

VT

WV
DE
MD

PA

DC

Unieke merken

Aanwezig in 6 landen(2)

Netto omzet €24,4mld

Onderliggende operationele 
winst

€0,9mld

Onderliggende marge 3,6%

Vrije kasstroom €0,6mld

Marktkapitalisatie €9,8mld(1)

Winkels wereldwijd 3.384

Medewerkers wereldwijd 147.000

Kerncijfers - 2015

ZOE

V.S.
België

Netto 
omzet

Onderliggende 
bedrijfsinkomsten

Nota: Cijfers 2015 zonder Super Indo; op basis van een wisselkoers van 1,1 USD/EUR
(1) Marktkapitalisatie op 4 maart 2016
(2) Zonder Indonesië

13,8%

20,4%
65,8%

17,7%

11,7%

70,6%
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Nota: Cijfers 2015 zonder JMR  in Portugal; op basis van een wisselkoers van 1,33 EUR/USD
(1) Marktkapitalisatie op 4 maart 2016
(2) Zonder Portugal

… en Ahold

België

Nederland

Tsjechië

MANY

VAWV
DE
MD

PA
DC

Unieke merken
Netto omzet €38,2mld

Onderliggende 
bedrijfsinkomsten

€1,5mld

Onderliggende marge 3,8%

Vrije kasstroom €1,2mld

Marktkapitalisatie €16,6mld

Winkels wereldwijd 3.206

Medewerkers wereldwijd 227.000

Kerncijfers - 2015

Aanwezig in 4 landen(2)
Netto 
omzet

Onderliggende 
bedrijfsinkomsten

COE
NL
V.S.

(1)

4,6%

33,2%

62,1% 60,8%

37,4%

1,7%
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(1) zonder JMR  in Portugal en Super Indo in Indonesië

Om Ahold Delhaize te vormen – een retailer met unieke merken, 
aanwezig in acht landen…

Nederland

België Tsjechië
Luxemburg

Griekenland

Servië
Roemenië

CT

GA

KY

MA

ME

NC

NH
NY

SC
TN

VA

VT

WV
DE
MD

RI
NJPA

DC

Aanwezigheid Ahold Aanwezigheid Delhaize Aanwezigheid Ahold + Delhaize

Unieke merken Aanwezig in 8 landen(1)
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Nota: Cijfers 2015 zonder JMR voor Ahold in Portugal en Super Indo voor Delhaize in Indonesië
(1) Marktkapitalisatie op 4jmaart 2016; marktkapitalisatie niet aangepast voor voorgestelde kapitaalteruggave door Ahold

…met een sterk gezamenlijk profiel 

Netto omzet €62,6mld

Onderliggende bedrijfsinkomsten €2,3mld

Onderliggende marge 3,7%

Vrije kasstroom €1,7mld

Marktkapitalisatie €26,4mld(1)

Winkels wereldwijd 6.590

Medewerkers wereldwijd 374.000

Kerncijfers - 2015

Netto 
omzet

Belangrijkste feiten

 #1 Europese distributeur qua marktkapitalisatie

 #2 Amerikaanse voedingsdistributeur qua marktkapitalisatie

 Leidinggevende (#1 of #2) voedingsdistributeur op de 
Amerikaanse Oostkust qua omzet

 #1 voedingsdistributeur in Benelux qua omzet

 Bij de beste in de sector op het vlak van vrije 
kassstroomgeneratie

Onderliggende 
bedrijfsinkomsten

8,2%

28,3%

63,5%
27,9%

64,4%

7,7%

V.S.
Benelux
CZE
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Bron: Resultaten 2015 van Ahold en Delhaize, op basis van hun respectievelijke boekhoudkundige definities.
(¹) Vertegenwoordigt de nettowinst, zonder verliezen uit beëindigde activiteiten.
(2) Vertegenwoordigt de nettowinst uit voortgezette activiteiten.
(³) Vertegenwoordigt de gerapporteerde nettoschuld volgens respectievelijke definities van Ahold en Delhaize. De nettoschuld werd niet aangepast voor de voorgestelde kapitaalrestitutie door Ahold.
(⁴ )Jaarlijkse run-rate synergiën naar verwachting volledig bekomen in het derde jaar na voltooiing. Synergiën na belastingen mits een marginale belastingvoet van 28%. Exclusief €350 miljoen éénmalige kosten voor de verwezenlijking
van  deze synergiën.

Transactie naar verwachting winstgevend voor de kalenderjaren 2016 tot 2018(4)

Totale omzet van €54,1 miljard verhoogt schaalgrootte, laat Ahold Delhaize toe beter te concurreren in 
haar belangrijkste regio’s, te investeren in innovatie en veranderende klantbehoeften tegemoet te komen

Een sterk financieel profiel dat met verloop van tijd nog verder zal 
worden verbeterd door synergiën

Cijfers 2015

Omzet

Onderliggende
EBITDA

Nettowinst

Ahold 

€38,2mld

€2.504m

€849m(1)

Delhaize

€24,4mld

€1.538m

€369m(2)

Ahold Delhaize 
gecombineerd

€62,6mld

€4.542m

€1.578m

Nettoschuld(3) €1.148m €781m €1.929m

Synergiën

€500m(⁴)

€360m(⁴)

Onderliggende EBIT €1.461m €872m €2.833m€500m(⁴)
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Vergelijkbaar 
profiel

Waarde-
creatie voor 

aandeel-
houders

Sterke argumenten voor de transactie

 Cruciale schaalgrootte in kernmarkten

- Zou leidende retailer worden op de Amerikaanse Oostkust en #1 in 
Benelux 

- Beter uitgerust om te concurreren met spelers met schaalvoordelen   
en in staat om een rol op te nemen in een toekomstige 
marktconsolidatie

 Belangrijke synergiën van €500 miljoen(1) – volledige impact op de 
resultaten

 Superieur platform voor innovatie, investering en groei (organische 
groei, nieuwe formules, nieuwe kanalen…) 

 Mogelijkheid tot versterking van de leidinggevende digitale/e-
commerce positie in de V.S. en Europa

 Wij hebben een gemeenschappelijk erfgoed en waarden

 Wij delen een gelijkaardige formule positionering – wij baten sterke 
lokale supermarkten uit, en worden blootgesteld aan formules van de 
toekomst, convenience- en online-winkelen

 Wij genieten van onderscheidende troeven op het vlak van versheid, 
eigen merken en innovatie

 Financieel sterk – sterke gecombineerde balans met een 
toonaangevende vrije kasstroom generatie in de sector

Overtuigende 
redenen

(1) €500 miljoen jaarlijkse run-rate synergiën vanaf het 3de jaar na voltooiing van de fusie, met een éénmalige kost van €350 miljoen voor de verwezenlijking 
van dergelijke synergiën
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Voornaamste voorwaarden van de transactie

• Kapitaalteruggave  van €1 miljard aan Ahold 

aandeelhouders vóór voltooiing

• Omgekeerde aandelensplitsing – gewone 

Ahold aandelen dalen met het equivalent van €1 

miljard

• Uitvoering van de grensoverschrijdende fusie 

met Ahold als de voortgezette genoteerde 

entiteit

• Delhaize aandeelhouders ontvangen 4,75 

gewone aandelen Ahold voor elk gewoon 

aandeel Delhaize – Ahold aandeelhouders 

zullen c. 61% van NewCo bezitten, en Delhaize 

aandeelhouders c. 39%(1)

- Combinatie van kapitaalrestitutie en 

omgekeerde aandelensplitsing is neutraal 

t.o.v. de ruilverhouding

Ahold Delhaize

Ahold  en Delhaize 
Dochterondernemingen

Delhaize
Aandeelhouders

Delhaize

Ahold
Gewone 

Aandelen Ahold 

Fusie

Delhaize 
Aandeelhouders

Ahold 
Aandeelhouders

61% 39%

(1) Indicatief aandeelhouderschap op basis van een kapitaalrestitutie van €1 mld vóór voltooiing

(1) (1)

• NewCo zal “Ahold Delhaize” heten

• Ahold Delhaize wordt genoteerd in 
Amsterdam en Brussel en wordt “over the 
counter” verhandeld in New York

Vóór de 
voltooiing

Bij 
voltooiing
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Governance – Raad van Commissarissen met 
evenwichtige structuur en grote expertise
Balanced governance structure with broad expertise

• Tweeledige structuur met Raad van Commissarissen en 
Raad van Bestuur

• Vier voorgestelde Comités: audit/finance/risk, 
remuneratie, governance/nominatie, 
sustainability/innovation

• Evenwichtige Raad- en managementstructuur; diversiteit in 
ervaring, nationaliteiten en achtergronden

• Presidium van de Raad van Commissarissen: Mats Jansson
en Jan Hommen

• Nederlandse vennootschap met Nederlandse Corporate 
Governance Code

• Hoofdzetel in Nederland en Europese hoofdzetel in 
België

Jacques de Vaucleroy 
Vicevoorzitter

Jan Hommen
Vicevoorzitter

Remuneration
Committee voorzitter

Audit/Finance/Risk
Committee voorzitter

Governance/Nomination 
Committee voorzitter

Sustainability/Innovation 
Committee voorzitter

Mats Jansson
Voorzitter

Structuur Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen

Jan Hommen
Vicevoorzitter

Jacques de Vaucleroy
Vicevoorzitter

Rob van den Bergh

Patrick De Maeseneire Mary Anne Citrino

Dominique Leroy René Hooft Graafland

William G. McEwan Mark McGrath

Mats Jansson
Voorzitter

Jack L. Stahl Ben Noteboom

Johnny Thijs Stephanie Shern
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Raad van Bestuur en Executive Committee 

Frans Muller
Vice-CEO en Chief 
Integration Officer

Dick Boer
CEO

Pierre Bouchut
COO Europe (1)

Jeff Carr
CFO

James McCann
COO USA

Kevin Holt
COO USA

Hanneke Faber
Chief E-Commerce          
& Innovation Officer 

Jan Ernst de Groot
Chief Legal Officer

Marc Croonen
Chief Sustainability, 

Transformation & Communications 
Officer 

Abbe Luersman
Chief Human    

Resources Officer

(1) Inclusief Indonesië

 Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het algemene bestuur en besluitvorming

 Executive Committee, bestaande uit de Raad van Bestuur en vier bijkomende 
functionele leiders, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming

R
aa

d 
va

n 
B

es
tu

ur

Ex
ec

ut
iv

e 
C

om
m

itt
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25-30%

15-20%

25%-30%Europa

V.S.

70%-75%

Algemeen & 
Administratief 
en Andere

Indirecte 
aankoop

• €500 miljoen jaarlijkse synergiën(1) te bereiken 
tegen het einde van het 3de jaar na voltooiing

- 40% op het einde van jaar 1

- 80% op het einde van jaar 2

- 100% op het einde van jaar 3

• Duplicatie elimineren, verwezenlijken van 
“beste-van-beide” efficiëntie, nieuwe 
schaalgrootte benutten

• Bovenop bestaande 
kostenbesparingsprogramma’s

• Toegewijd om te laten toevloeien aan het 
nettoresultaat

• €350 miljoen aan éénmalige kosten(2)

• Totale transactiekosten van €140 miljoen(3)

(1) Vóór implementatiekosten in verband met de synergiën
(2) Exclusief transactiekosten en  kosten voor rechtsmiddelen
(3) Exclusief kosten voor rechtsmiddelen

50-60%

Inkoop 
merken

Inkoop 
niet-merk 

Sources of synergies over 3 years

50-60%

Kostensynergiën: realistisch en haalbaar

Opsplitsing van de jaarlijkse run-rate synergiën op het einde van het 3de jaar na voltooiing
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De voorgestelde ruilverhouding van 4,75x werd bevestigd aan de 
hand van verschillende stappen

De Raad van Bestuur heeft de voorgestelde ruilverhouding van 4,75x beoordeeld op basis van verschillende 
factoren

• Naar aanleiding van deze beoordeling en onderhandelingen met Ahold, heeft de Raad van Bestuur op 23 juni 2015 
de voorwaarden van de fusie goedgekeurd, inclusief de voorgestelde ruilverhouding van 4,75x

• De Raad van Bestuur ontving fairness opinies van BofA Merrill Lynch en Deutsche Bank AG, London Branch(1) in 
verband met de voorgestelde ruilverhouding

• Op 21 januari 2016 concludeerde Deloitte in het verslag van de commissaris van Delhaize in verband met het 
gezamenlijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie, dat, op basis van haar procedures, uitgevoerd 
overeenkomstig de  bepalingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake bedrijfscombinaties,

- De waarderingsmethoden toegepast door de Raad van Bestuur in deze omstandigheden geschikt en niet-
arbitrair zijn

- De waarderingsmethoden correct werden toegepast door de Raad van Bestuur bij het berekenen van de 
ruilverhouding, hetgeen resulteerde in een relevante en redelijke ruilverhouding

(1) Elke bank heeft een opinie gegeven opdat, op datum van deze opinie, en op basis van en onderhevig aan de veronderstellingen, beperkingen, kwalificaties en voorwaarden omschreven in elke opinie, de ruilverhouding van 4,75 gewone Ahold aandelen 
voor elk gewoon Delhaize aandeel die aandeelhouders van Delhaize op het moment van de fusie zullen ontvangen, fair is vanuit een financieel oogpunt, zowel voor aandeelhouders van Delhaize als voor Delhaize ADS-houders. Elke opinie was bestemd 
voor het gebruik van en ten voordele van de Raad van Bestuur in verband met zijn beoordeling van de fusie. Geen van deze opinies is een aanbeveling hoe enige aandeelhouder van Delhaize of Delhaize ADS-houder dient te stemmen met betrekking tot 
de fusie of enige andere zaak. De voorgaande omschrijving  van deze opinies wordt gekwalificeerd door verwijzing naar de volledige tekst van dergelijke opinies, die als bijlage 4 en 5 in bijlage zijn aangehecht aan het Bijzonder Verslag van de Raad van 
Bestuur van Delhaize.

1

2

3

4
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De Raad van Bestuur heeft verschillende factoren bestudeerd om 
de voorgestelde ruilverhouding van 4,75x aan te bevelen

1. P/WPA en BW/EBITDA veelvouden voor een reeks geselecteerde publieke

ondernemingen uit dezelfde sector

2. Analyse van te verdisconteren kasstromen

3. Analyse van de relatieve bijdrage op basis van diverse waarderingscriteria voor

P&L, kasstroom- en eigen vermogen-methoden

4. Verwachte waardecreatie voor Delhaize aandeelhouders vergeleken met stand-

alone

5. Historische beurskoersen van Delhaize en Ahold

6. Publiek beschikbare koersdoelstellingen door aandelen analisten

Om de ruil-
verhouding 
te 
beoordelen

Om de ruil-
verhouding 
te 
controleren



17

Bron: Publieke documenten, Factset op datum van 22 juni 2015
(1) 8 mei 2015 was de laatste beursdag vóór de persberichten dat Ahold en Delhaize preliminaire gesprekken hielden met betrekking tot een potentiële bedrijfscombinatie

Delhaize niet-geaffecteerd(1)

D
el

ha
iz

e

Analyse van geselecteerde publieke vennootschappen aan de hand van 
P/WPA veelvouden stelt een ruilverhouding voor tussen 3,85-4,62x vs. 4,75x 
in de fusie

2015E P/WPAOnderneming

Ahold niet-geaffecteerd(1)
Ah

ol
d

Kroger

Ingles Markets

V.
S.

 
co

nc
ur

-
re

nt
en

Casino

Carrefour

Eu
ro

pe
se

 c
on

cu
rr

en
te

n

Morrisons

Colruyt

Sainsbury’s

Metro

Impliciete ruilverhouding

Werkwijze

1.Bepaling van een geschikt 
P/WPA veelvoud voor 
Delhaize en Ahold rekening 
houdend met 

- Delhaize en Ahold 
veelvouden, niet-
geaffecteerd(1)

- Veelvouden van 
andere 
geselecteerde 
ondernemingen

- Andere publiek 
beschikbare 
informatie over 
Delhaize, Ahold en 
geselecteerde 
ondernemingen

2.Gebruik van geselecteerde 
P/WPA vorken om 
aandelenprijsvorken af te 
leiden  voor Delhaize 
aandelen en voor Ahold 
aandelen

3.Vergelijking van de 
ondergrens van Delhaize-
koersvorken met de 
bovengrens van Ahold-
koersvorken (en omgekeerd) 
voor de berekening van een 
impliciete 
ruilverhoudingsvork

Geselecteerde P/WPA veelvouden en 
impliciete aandelenprijsvorken

15,0x
€70

16,0x
€17

-3,85x         4,62x

O
nd

er
gr

en
s

B
ov

en
gr

en
s

Delhaize Ahold

16,5x
€77

17,5x
€18

€70/€18 =
3,85x

€77/€17 =
4,62x

vs. 4,75x zoals in de 
voorgestelde fusie
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Bron: Publieke documenten, Factset op datum van 22 juni 2015
Nota: Voor de doeleinden van deze analyse werd de bedrijfswaarde berekend als zijnde het totale vermogen plus nettoschuld en aangepast voor pensioentekorten aangepast voor het lokale wettelijke belastingstarief, minderheidsbelangen en deelnemingen. Daarnaast werd 

de bedrijfswaarde van Ahold aangepast voor de recente inkoop van eigen aandelen, en voor bepaalde andere zaken die door Delhaize en haar financiële adviseurs beschouwd worden als schuld- of kasequivalenten, terwijl de bedrijfswaarde van Delhaize werd 
aangepast voor inkomsten in het kader van de afwikkeling van beloningen op basis van aandelen voor medewerkers. 

(1) 8 mei 2015 was de laatste beursdag vóór de persberichten dat Ahold en Delhaize preliminaire gesprekken hielden met betrekking tot een potentiële bedrijfscombinatie

Analyse van geselecteerde publieke vennootschappen aan de hand van 
BW/EBITDA veelvouden stelt een ruilverhouding voor tussen 3,54-5,04x vs. 
4,75x in de fusie

2015E EV/EBITDAOnderneming

Kroger

Ingles Markets

Casino

Carrefour

Morrisons

Colruyt

Sainsbury’s

Metro

Impliciete ruilverhouding

-3,54x         5,04x

Delhaize niet-eaffecteerd(1)

Ahold niet-geaffecteerd(1)

Geselecteerde EBITDA veelvouden en 
impliciete aandelenprijsvorken

5,5x
€67

6,5x
€16

O
nd

er
gr

en
s

B
ov

en
gr

en
s

Delhaize Ahold

6,5x
€82

7,5x
€19

€82/€16 =
5,04x

€67/€19 =
3,54x

Werkwijze

1.Bepaling van een geschikt
BW/EBITDA veelvoud voor 
Delhaize en Ahold rekening 
houdend met

- Delhaize en Ahold 
veelvouden, niet-
geaffecteerd(1)

- Veelvouden van 
andere geselecteerde 
ondernemingen

- Andere publiek 
beschikbare 
informatie over 
Delhaize, Ahold en 
geselecteerde 
ondernemingen

2.Gebruik van geselecteerde 
EBITDA vorken om 
aandelenprijsvorken af te 
leiden voor Delhaize 
aandelen en voor Ahold 
aandelen

3.Vergelijking van de 
ondergrens van Delhaize-
koersvorken met de 
bovengrens van Ahold-
koersvorken (en omgekeerd) 
voor de berekening van een 
impliciet ruilverhoudingsvork

D
el

ha
iz

e
Ah

ol
d

V.
S.

 
co

nc
ur

-
re

nt
en

Eu
ro

pe
se

 c
on

cu
rr

en
te

n

vs. 4,75x zoals in de 
voorgestelde fusie
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Analyse van te verdisconteren kasstromen stelt een ruilverhouding 
voor tussen 3,48x-5,52x vs. 4,75x in de fusie

(1) De financiële vooruitzichten voor Delhaize voor 2015 tot 2017 waren in redelijkheid voorbereid in december 2014 op grondslagen die de best beschikbare inschattingen en beoordelingen van het management van Delhaize over de toekomstige financiële prestatie van 
Delhaize op dat ogenblik weerspiegelden, en werden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 en 23 januari 2015 als onderdeel van het regelmatig jaarlijks budget en prognoseproces van Delhaize. Deze niet-geauditeerde financiële 
prognoses werden later aangepast voornamelijk om de laatste handelsprestaties, vooruitzicht van Delhaize en schommelingen in wisselkoersen te weerspiegelen en werden door Delhaize geëxtrapoleerd naar 2018.

(2) De financiële prognoses voor Ahold voor de kalenderjaren 2015 tot 2018 werden gecompileerd door Delhaize op basis van het gemiddelde van vooruitzichten van aandelen analisten voor 2015 tot en met 2017, gegeven tussen 27 mei 2015 en 22 juni 2015 (na de 
resultaten van het 1ste KW 2015) en andere publiek beschikbare informatie betreffende Ahold, en werden geëxtrapoleerd door Delhaize voor 2018. Ahold bevestigde aan Delhaize dat de voorspellingen van de aandelen analisten een redelijke basis vormden om de 
financiële prognoses van Ahold te compileren en te extrapoleren.

Werkwijze

1. Berekening van de waarde van te 
verdisconteren kasstromen voor 
Delhaize en Ahold

- Voor Delhaize, op basis van 
interne management-
vooruitzichten(1)

- Voor Ahold, op basis van een 
gemiddelde van de 
voorspellingen van aandelen 
analisten, hetgeen door Ahold
aan Delhaize bevestigd werd
als een redelijke basis om 
financiële prognoses te
compileren en extrapoleren(2)

2. Berekening van de richtprijsvork per 
aandeel voor Delhaize en Ahold 
aan de hand van de analyse van te 
verdisconteren kasstromen

3. Vergelijking van de ondergrens van 
Delhaize-koersvorken met de 
bovengrens van Ahold-koersvorken 
(en omgekeerd) voor de berekening 
van een impliciet 
ruilverhoudingsvork

Waarde per aandeel

Delhaize Ahold

Laag
8,0% Discontovoet
0,75% Toekomstige

groei

Hoog
7,0% Discontovoet
1,25% Toekomstige

groei

€75

€95

€17

€22

€75/€22
= 3,48x

€95/€17 =
5,52x

Impliciete ruilverhouding

-3,48x         5,52x
vs. 4,75x zoals in de 
voorgestelde fusie
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Voorgestelde ruilverhouding van 4,75x is goed ondersteund door 
waarderingsanalyse

Bron: Publieke documenten, FactSet, financiële vooruitzichten voor Delhaize (zie nota op slide 20) en financiële prognoses voor Ahold (zie nota op slide 20)
(1) Voor elke methode, behalve voor de ‘ruilverhouding 52ste week’, is de weergegeven verhouding gebaseerd op een ondergrens die wordt berekend aan de hand van ondergrens van de referentiekoers van Delhaize en de bovengrens van de referentiekoers van 

Ahold, en een bovengrens die wordt berekend aan de hand van de bovengrens van de referentiekoers van Delhaize en de ondergrens van de referentiekoers van Ahold.
(2) Op basis van de ruilverhouding berekend aan de hand van de slotkoers over de periode van 52 weken vóór 8 mei 2015, de laatste beursdag vóór de persberichten dat Ahold en Delhaize preliminaire gesprekken hielden met betrekking tot een potentiële 

bedrijfscombinatie. 
(3) Op basis van de onder- en bovengrens van de Delhaize koersdoelling van respectievelijk €60 en €95, en de onder- en bovengrens van de Ahold koersdoelling van respectievelijk €14 en €22.

(3)

Impliciete ruilverhouding (x) (1)

Andere 
analyses 

Methode

Waarderings-
criteria

Geselecteerde 
publieke 

ondernemingen

Verdisconteerde kasstromen

EV / EBITDA 2015E

P / E 2015E

Ruilverhouding 52ste week (2)

Koersdoelen van analisten (3)

3,85x 

3,54x 

3,48x 

3,54x 

2,73x 

4,62x 

5,04x 

5,52x 

4,78x 

7,04x 

1,00x 2,00x 3,00x 4,00x 5,00x 6,00x 7,00x 8,00x
Ruilverhouding (# gewone Ahold aandelen per gewoon Delhaize aandeel)

Voorgestelde ruilverhouding : 4,75x
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Analyse van de relatieve bijdrage stelt een ruilverhouding voor 
tussen 3,82x-5,23x(1) vs. 4,75x in de fusie

Bron: Publieke documenten, FactSet, financiële voorspellingen voor Delhaize (zie nota op slide 20) en financiële voorspellingen voor Ahold (zie nota op slide 20)
Nota: Op basis van niet-geaffecteerde koersprijzen op 8 mei 2015 (i.e. vóór de persberichten i.v.m. een potentiële bedrijfscombinatie). De impliciete bijdragen aan het vermogen, ruilverhoudingen en relatieve eigendomsbelangen werden aangepast voor de 

respectievelijke bijdrage van Delhaize en Ahold in de nettoschuld, pensioentekorten aangepast aan het lokale wettelijke belastingtafier, minderheidsbelangen en deelnemingen, voor zover van toepassing. Daarnaast werden de bijdragen van Ahold in het 
vermogen aangepast voor recente inkopen van eigen aandelen, en voor bepaalde andere zaken die door Delhaize en haar financiële adviseurs beschouwd worden als schuld- en kasequivalenten, terwijl de bedrijfswaarde van Delhaize aangepast werd voor 
inkomsten ontvangen in het kader van de afwikkeling van beloningen op basis van aandelen voor medewerkers.

(1) Laag – Hoog op basis van gemiddelde 2014A – 2017E waarden voor EBITDA, EBIT, EBITDA – investeringen, vermogenswaarde en netto-inkomsten op basis van koersprijzen op 8 mei 2015, vóór de persberichten i.v.m. een potentiële bedrijfscombinatie. Indien de 
waarden berekend werden op basis van de indiviuele jaren, zou Laag – Hoog 3,33x – 5,61x bedragen, zoals beschreven in het registratiedocument dat aan de hand van het F-4 formulier werd ingediend bij de SEC door Ahold en een bijzonder verslag van de 
Raad van Bestuur van Delhaize.

(2) Op basis van de vermogensbijdrage voor de respectievelijke berekeningscriteria, berekend als niet-aangepast percentagebijdrage voor de respectievelijke financiële maatstaven vermenigvuldigd met de pro forma ondernemingswaarde, aangepast voor de 
respectievelijke nettoschuldniveau’s en andere aanpassingen zoals beschreven in de nota hierboven.

(3) Laag - Hoog op basis van individuele jaren: 4,89x – 5,54x.    (4)    Laag - Hoog op basis van individuele jaren: 4,69x – 5,61x.    (5)    Laag - Hoog op basis van individuele jaren: 3,33x – 4,44x.    (6) Laag - Hoog op basis van individuele jaren : 4,49x – 5,29x.

Werkwijze

1.Rekening houdend met 
de respectievelijke 
kapitaalstructuren van 
Ahold en Delhaize en de 
voorgestelde 
kapitaalrestitutie van €1 
mld voor Ahold, gebruik 
makende van een reeks 
relatieve P&L, kasstroom-
en vermogens-
waarderingscriteria om 
de bijdrage van elke 
onderneming in het 
gecombineerde 
vermogen te berekenen

2.Deze bijdrage-analyse 
wordt gebruikt om de 
impliciete ruilverhouding 
op basis van elk criterium 
te berekenen

Delhaize aandeelhouderschap @ 
ruilverhouding van 4,75x : 38,7%

3,82x (1) 5,23x (1)-

Relatieve bijdrage aan het vermogen (na kapitaalvermindering Ahold)
Impliciete

Ruilverhouding (2)

EBITDA Gemiddeld 2014A - 2017E(3) 5,23x

EBIT Gemiddeld 2014A - 2017E (4) 5,10x

EBITDA –
investeringen

Gemiddeld 2014A - 2017E (5) 3,82x

Eigenvermogens-
waarde

Niet-geaffecteerd
(8 mei 2015)

4,20x

Nettowinst Gemiddeld 2014A - 2017E (6) 4,89x

Laag - Hoog(2) Gemiddeld 2014A - 2017E

59,0% 

59,7% 

66,5% 

64,2% 

60,6% 

41,0% 

40,3% 

33,5% 

35,8% 

39,4% 

Ahold

Delhaize

59,0% 

59,7% 

66,5% 

64,2% 

60,6% 

41,0% 

40,3% 

33,5% 

35,8% 

39,4% 

vs. 4,75x zoals in de 
voorgestelde fusie
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Analyse van te verdisconteren kasstromen stelt waardecreatie van 29-30% 
voor door de fusie voor Delhaize aandeelhouders vergeleken met stand-
alone

Bron: financiële vooruitzichten voor Delhaize (zie nota op slide 20) en financiële prognoses voor Ahold (zie nota op slide 20)
(1)Analyse van te verdisconteren kasstromen van de gecombineerde onderneming aan de hand van de Delhaize vooruitzichten, de financiële prognoses voor Ahold en informatie uit publieke documenten om de impliciete richtwaarde per gewoon Delhaize aandeel te 
berekenen op 30 juni 2015, met 31 december 2015 als afsluitdatum, een ruilverhouding van 4,75 gewone Ahold aandelen voor elk gewoon Delhaize aandeel, rekening houdend met EUR 500 miljoen jaarlijkse synergiën, vanaf het derde jaar na de voltooiing van de
fusie, zoals voorspeld door het management van Delhaize en Ahold, alsook gerelateerde éénmalige implementatiekosten vóór belastingen van EUR 350 miljoen, en een kapitaalrestitutie van EUR 1,0 miljard en een omgekeerde aandelensplitsing bij Ahold. Deze 
analyse resulteerde in een impliciete waarde van de gewone Ahold aandelen voor elk gewoon Delhaize aandeel van ongeveer EUR 97 tot EUR 123. 
(2)Analyse van te verdisconteren kasstromen van de voorspelde synergiën om hun impliciete waarde te berekenen op datum van 30 juni 2015, met afsluitdatum op 31 december 2015, EUR 500 miljoen aan jaarlijkse run-rate synergiën, vanaf het derde jaar na voltooiing 
van de fusie, zoals voorspeld door het management van Delhaize en Ahold, alsook gerelateerde éénmalige implementatiekosten vóór belastingen van EUR 350 miljoen (exclusief transactiekosten). 

Werkwijze

1. Berekening van de 
richtprijs per aandeel 
voor Delhaize stand-
alone op basis van 
de analyse van te 
verdisconteren 
kasstromen

2. Zelfde berekening op 
basis van Delhaize 
aandeelhouderschap 
in gecombineerde 
onderneming 
(inclusief synergiën 
en gerelateerde 
éénmalige 
implementatiekosten)

3. Vergelijking 
waardecreatie op 
basis van koersprijs 
Delhaize stand-alone
vs Delhaize 
aandeelhouderschap 
in gecombineerde 
onderneming

Impliciete 
onderwaarde 
per aandeel 

(€)
8,0% Discontovoet
0,75% Toekomstige 

groei

Waardecreatie voor 
Delhaize aandeelhouders

Impliciete 
bovenwaarde 

per aandeel (€)
7,0% Discontovoet
1,25% Toekomstige 

groei

Delhaize 
Stand-alone

Voorgestelde 
fusie met 
Ahold (1)

Delhaize 
Stand-alone

Voorgestelde 
fusie met 
Ahold (1)

29%

30%

Impliciete aandelenprijs Delhaize
Impliciete NPV van 

synergiën(2)

€4,7mld

€5,9mld
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Aantrekkelijke Ahold Delhaize strategie

• Supermarkten als voornaamste formule

• Zoeken naar groeimogelijkheden voor de convenience formule

• Leidinggevende positie in e-commerce en omnichannel verder zetten

Duidelijke formule-
strategie

• Positie #1 of #2 op elke markt 

• Actief als retailer met meerdere merken en sterke lokale merken 

- Delhaize blijft het leidende merk in België

Leidende posities op 
elke markt

• Competitieve prijzen leveren

• Differentiëren door de Beste in Eigen Merken, Vers & Gezond, en Meest 

Lokale en Persoonlijk te zijn

• Erkend worden voor uitstekende klantgerichte mensen en diensten

Aantrekkelijk 
klantenaanbod

Verbeterde efficiëntie
• Investeringen in het klantenaanbod aanwakkeren dankzij een heel 

competitieve kostenpositie

• Focus van inspanningen na voltooiing op het bekomen van synergiën in de 

V.S. en Benelux
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Sterke kapitaalstructuur en financieel beleid in de toekomst

• Sterke kasstroom genererende activiteiten, die Ahold Delhaize 
toelaten om te investeren in toekomstige groei en om een aantrekkelijk 
rendement voor de aandeelhouders te bieden

• Evenwichtige benadering van het investeren in winstgevende groei 
en het uitkeren van overtollige liquiditeiten

• Verwacht dividendbeleid: uitbetalingsratio van 40-50% van de 
aangepaste netto-inkomsten

• Toegewijd aan een “investment grade” kredietbeoordeling

• Verhoogde liquiditeit in de aandelen als gevolg van de grotere omvang 
van de gecombineerde onderneming
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Argumenten voor de voorgestelde PSU toekenning (item 4)

• De Raad van Bestuur heeft het volgende in acht genomen vóór de aankondiging van de voorgestelde fusie

- Continuïteit van het leiderschap om ons te leiden tot de goedkeuring van de fusie was cruciaal

- Voortzetting van de gestage verbetering van de resultaten van Delhaize vóór de transactie was van 

essentieel belang

- Behoud van Frans Muller in een hoge leidinggevende functie tijdens de organisatie van de fusie was 

belangrijk om ten volle profijt te trekken uit  de fusie

• Het vergoedingscommittee was in mei 2015 van oordeel dat er een retentierisico was dat moest worden 

ingeperkt

• Dit resulteerde in de aanbeveling om een speciale toekenning van €1,5m in Performance Stock Units aan Frans 

Muller voor te stellen ter goedkeuring door de aandeelhouders op basis van

- De aflevering van de geplande en goedgekeurde operationele resultaten voor 2015

- De goedkeuring van de fusie door de aandeelhouders

- De bereidheid voor en aanvaarding van de functie van vice-CEO van Ahold Delhaize

- Vesting op basis van retentie en geleverde prestaties in de drie jaar na de fusie

• Continuïteit van het leiderschap, retentie op executief niveau, verwezenlijking van toekomstige resultaten en 

aandeelhouderswaarde waren de leidraad in deze aanbeveling
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• Voltooiing verwacht in de eerste helft van 2016

• Update over het voltooiingsprocess:

- Fiscale neutraliteit van de fusie en de hive-down verkregen van de Belgische belastingautoriteiten

- Registratiedocument ingediend via F-4 formulier door Ahold effectief verklaard door de SEC

- Nederlandse prospectus goedgekeurd door de AFM

- 2020 institutionele obligatiehouders hebben ermee ingestemd te verzaken aan een eventueel geval van 

wanprestatie als gevolg van de fusie

• Nog openstaande voorwaarden voor voltooiing:

- Goedkeuringen Delhaize en Ahold BAV

- Goedkeuring door de FTC en de BCA

- Geen “Wezenlijk Nadelig Effect”

Voltooiingsproces van de transactie verloopt volgens plan

Heden

Medio 2016 

Voltooiing van 
de Fusie

14 maart

BAV’s van 
beide 
ondernemingen

24 juni 2015

Aankondiging 
fusie

1 feb.

Nederlandse 
prospectus 
goedgekeurd

28 jan.2016

F-4 document 
effectief 
verklaard

1 feb. 

Uitnodigingen 
en 
documenten 
BAV

Goedkeuring 
door 
mededingings-
autoriteiten
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Vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst

• Overtuigende strategische reden voor de fusie: de juiste combinatie op het juiste moment

• Combinatie van een sterk erfgoed, gelijkaardige waarden en een gedeelde aandacht voor de klant

• Creatie van een sterkere, internationale voedingsdistributeur en waardecreatie voor alle stakeholders

• Een superieur klantenaanbod

• Aantrekkelijke mogelijkheden voor onze medewerkers

• Een betere dienst aan onze gemeenschappen

• Een overtuigende meerwaarde voor onze aandeelhouders


