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HAL VERLENGT BOD OP SAFILO’S SENIOR NOTES TOT
30 NOVEMBER 2009
Op 20 oktober maakte HAL bekend dat overeenstemming was bereikt met Safilo Group
S.p.A. (Safilo) en Only3T S.p.A ( thans 39.9% aandeelhouder van Safilo), om een
aandelenbelang variërend van 37,23% tot 49,99% in Safilo te verkrijgen onder
voorbehoud van een aantal te vervullen voorwaarden.

Eén van deze voorwaarden is een succesvol bod (het “Bod”)in contanten door HAL op de
uitstaande 9⅝% Senior Notes (Notes), aflopend in 2013, uitgegeven door Safilo
Capital International S.A.

Een succesvol Bod in contanten is gedefinieerd als de verkrijging van niet minder dan
60% van de uitstaande Notes voor een totale prijs (inclusief consent premie) gelijk aan
€ 600 per elke € 1.000 nominale waarde van de Notes. Op 26 november 2009 17.00h
(CET), was 42,45 % van de Notes aangeboden en niet teruggetrokken. HAL bezit op dit
moment geen Notes. HAL heeft besloten om de aanbiedingstermijn van het Bod te
verlengen tot 30 november 2009, 17.00h, CET,(de Nieuwe Einddatum).

Op 30 november 2009 eindigt de “Lock-Up Agreement” uit hoofde waarvan investeerders
die gezamenlijk 38,76% van de uitstaande Notes bezitten, zich gecomitteerd hebben om
hun Notes aan te bieden. HAL heeft derhalve besloten om de aanbiedingstermijn van het
Bod te verlengen van 27 november tot 30 november 2009, 17.00h, CET, (de Nieuwe
Einddatum). Aangezien de Lock-Up agreement dan eindigt, verwacht HAL niet dat de
aanbiedingstermijn verder verlengd wordt tot nà 30 november 2009.
Indien het Bod succesvol is zal betaling en levering plaatsvinden op 4 december 2009.
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Bovengenoemde verlenging van het Bod tot aan de Nieuwe Einddatum betekent ook de
verdere verlenging van de “Consent Payment Deadline”, zoals bekend gemaakt op 4
november 2009, tot aan de Nieuwe Einddatum. Houders van Notes die deze rechtsgeldig
aanbieden, samen met de hiermede verband houdende Consents, vóór de Nieuwe
Einddatum, kunnen de aankoopprijs van € 590 per elke € 1.000 nominale waarde van de
Notes op de leveringsdatum ontvangen alsmede de “Consent Payment” van € 10 per elke
€ 1.000 nominale waarde van de Notes.

De verplichting van HAL om rechtsgeldig aangeboden (en niet teruggetrokken) Notes te
kopen en te betalen volgens de voorwaarden en condities van het Bod, is onderhevig aan
de vervulling van bepaalde voorwaarden die in het biedingsbericht zijn vermeld.

Belangrijke juridische informatie
This press release is provided for informational purposes only and is neither an offer to
purchase nor a solicitation of an offer to sell any securities of Safilo Capital International
S.A. Any offers to purchase or solicitation of offers to sell Notes will be made only
pursuant to the Offer Document. Holders are advised to read the Offer Document and
any other documents relating to the Offer in their entirety because they contain important
information. There are restrictions on the availability of the Offer in certain jurisdictions
as more fully set out in the Offer Document. Holders may obtain copies of these
documents by contacting Lucid Issuer Services Limited, the tender agent for the Offer, at
+44 207 704 0880.
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