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NIET VOOR BEKENDMAKING, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, GEHEEL OF
GEDEELTELIJK, IN OF VANUIT ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT EEN SCHENDING VAN
DE RELEVANTE WETTEN OF REGELGEVING VAN DIE JURISDICTIE ZOU VORMEN.
DE
HIERIN
VERVATTE
INFORMATIE
IS
EEN
MEDEDELING
UITGEGEVEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 8, §1 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007
OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN EN BETREFT GEREGLEMENTEERDE
INFORMATIE IN DE ZIN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 NOVEMBER 2007
BETREFFENDE
DE
VERPLICHTINGEN
VAN
EMITTENTEN
VAN
FINANCIËLE
INSTRUMENTEN DIE ZIJN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE MARKT.

AB InBev kondigt haar voornemen aan om een vrijwillig bod
in cash uit te brengen, voor alle aandelen en andere
effecten in Newco die toegang geven tot stemrecht
Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (“AB InBev”) verwijst naar de
bekendmaking (de “Bekendmaking”) die eerder vandaag werd gedaan met betrekking tot de
aanbevolen acquisitie van SABMiller plc (LSE: SAB) (JSE: SAB) (“SABMiller”) (de “Transactie”).
Zoals beschreven in de Bekendmaking is het de bedoeling dat de Transactie zal worden
geïmplementeerd door middel van een procedure in drie fasen, die omvat: (i) een Engels
akkoord (“UK scheme of arrangement”) onder Part 26 van de Engelse Companies Act 2006
tussen SABMiller en haar aandeelhouders (het “Engels Akkoord”), (ii) een vrijwillig
overnamebod in cash naar Belgisch recht door AB InBev op alle aandelen die door de SABMiller
aandeelhouders na de voltooiing van het Engels Akkoord zullen worden gehouden in een
Belgische vennootschap die voor de Transactie zal worden opgericht (“Newco”), en (iii) een
omgekeerde fusie naar Belgisch recht tussen AB InBev en Newco krachtens dewelke Newco de
overblijvende entiteit zal zijn (de “Belgische Fusie”).
In deze context en overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op
de openbare overnamebiedingen, kondigt AB InBev haar voornemen aan om een vrijwillig bod
in cash uit te brengen, voor alle aandelen en andere effecten in Newco die toegang geven tot
stemrecht (het “Belgische Bod”), als tweede fase van de Transactie.
Deze mededeling maakt geen formeel bindend bod uit onder het Koninklijk Besluit van 27 april
2007 en de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Of het Belgische Bod
uiteindelijk zal worden uitgebracht als een formeel bindend bod hangt af van een aantal
voorwaarden met inbegrip van goedkeuringen van regelgevende autoriteiten en de voltooiing
van het Engels Akkoord.
Indien AB InBev ervoor opteert om over te gaan tot een formeel en bindend Belgisch Bod, zal
de Vennootschap de vereiste documentatie, met inbegrip van het prospectus met betrekking tot
het bod, indienen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”). Indien AB
InBev zou beslissen om niet verder te gaan met het Belgische Bod, zal AB InBev onmiddellijk
daarover een nieuwe mededeling publiceren. AB InBev is van plan om het Belgische Bod te
financieren door middel van bestaande kasmiddelen en nieuwe schulden aan derden.
Indien en wanneer het Belgische Bod wordt uitgebracht, zal Newco, na de voltooiing van het
Engels Akkoord, de holdingvennootschap van SABMiller zijn. Na de voltooiing van de Transactie
zal Newco de nieuwe holdingvennootschap voor de gecombineerde AB InBev groep en SABMiller
groep zijn als gevolg van de Belgische Fusie.
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Vergoeding
Krachtens de bepalingen van de Transactie zullen SABMiller aandeelhouders (daarna Newco
aandeelhouders) recht hebben om voor elk SABMiller aandeel £44,00 in cash te ontvangen (de
“Vergoeding in Cash”).
De Transactie zal ook een gedeeltelijk aandelenalternatief omvatten waaronder SABMiller
aandeelhouders (daarna Newco aandeelhouders) ervoor kunnen opteren om voor elk SABMiller
aandeel £3,7788 in cash en 0,483969 beperkte aandelen in Newco (de “Beperkte Aandelen”) te
ontvangen in plaats van de vergoeding volledig in cash waarop zij anders recht zouden hebben
onder de Transactie (onderworpen aan verminderingen zoals hieronder uiteengezet) (het
“Gedeeltelijk Aandelenalternatief”).
SABMiller aandeelhouders (daarna Newco aandeelhouders) kunnen alleen maar voor het
Gedeeltelijk Aandelenalternatief opteren met betrekking tot alle door hen gehouden SABMiller
aandelen (daarna Newco aandelen), en niet een deel ervan. Het Gedeeltelijk Aandelenalternatief
is beperkt tot een maximum van 326.000.000 Beperkte Aandelen en £2.545.387.824 in cash,
dat ter beschikking zal staan voor ongeveer 41,6% van de SABMiller aandelen (daarna Newco
aandelen). In de mate niet volledig kan worden voldaan aan keuzes voor het Gedeeltelijk
Aandelenalternatief, zullen dergelijke keuzes worden verminderd pro rata de omvang van deze
keuzes (of zo dicht mogelijk erbij zoals AB InBev naar eigen goeddunken praktisch mogelijk
acht) en zal het saldo van de vergoeding verschuldigd aan de SABMiller aandeelhouders (daarna
Newco aandeelhouders) die dergelijke keuzes hebben gemaakt, voldaan worden in cash
overeenkomstig de bepalingen van de Transactie.
De Beperkte Aandelen zullen niet-beursgenoteerd zijn, niet toegelaten tot verhandeling op
eender welke aandelenbeurs, zullen niet kunnen worden ingebracht in een ADR-programma en
zullen onderworpen zijn aan onder andere overdrachtsbeperkingen tot ze zijn omgezet in
gewone aandelen van Newco. De Beperkte Aandelen zullen naar keuze van de houder
converteerbaar zijn in gewone aandelen van Newco op een één-op-één basis vanaf de vijfde
verjaardag van de voltooiing van de Transactie. Vanaf de voltooiing zullen deze Beperkte
Aandelen dezelfde rechten hebben als de gewone aandelen van Newco met betrekking tot
dividenden en stemrechten. Meer informatie over Newco en de rechten verbonden aan de
Beperkte Aandelen wordt uiteengezet in de Bekendmaking.
Onder de bepalingen van de Transactie is AB InBev overeengekomen dat SABMiller
aandeelhouders recht zullen hebben op alle dividenden die worden aangekondigd, vastgesteld
of uitgekeerd door SABMiller tijdens de gewone bedrijfsuitoefening (ook op gebruikelijke
halfjaarlijkse vaststellings-, registratie- en betaaldata) voor elke volledige periode van zes
maanden eindigend op 30 september of 31 maart voorafgaand aan de voltooiing van de
Transactie, onderworpen aan en onder de bepalingen uiteengezet in paragraaf 17 van de
Bekendmaking. Deze dividenden zullen niet meer bedragen dan (i) US$0,2825 per SABMiller
aandeel voor de periode van zes maanden eindigend op 30 september 2015 en een verdere
US$0,9375 per SABMiller aandeel voor de periode van zes maanden eindigend op 31 maart
2016 (goed voor een totaal van US$1,22 per SABMiller aandeel); en (ii) voor elke
daaropvolgende periode van zes maanden eindigend op 30 september of 31 maart, een bedrag
dat dezelfde verhouding vertegenwoordigt van het bedrag van het dividend per SABMiller
aandeel ten opzichte van de aangepaste winst per SABMiller aandeel voor de betrokken periode
van zes maanden zoals vergeleken met de verhouding voor de betrokken periode van zes
maanden eindigend op respectievelijk 30 september 2015 of 31 maart 2016; zonder dat een
voortvloeiende vermindering in de vergoeding moet worden betaald aan SABMiller
aandeelhouders met betrekking tot de Transactie die hetzij de Vergoeding in Cash hetzij het
Gedeeltelijk Aandelenalternatief omvat (de “Vergoeding”) met betrekking tot elk SABMiller
aandeel dat betaalbaar is onder de Transactie, onder de bepalingen uiteengezet in paragraaf 17
van de Bekendmaking. Indien een dividend of andere uitkering wordt aangekondigd,
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vastgesteld, gedaan of uitbetaald met betrekking tot de SABMiller aandelen op of na de datum
van de Bekendmaking en voorafgaand aan de voltooiing van de Transactie, andere dan een
Toegelaten Dividend (zoals gedefinieerd in de Bekendmaking), of bovenop de Toegelaten
Dividenden, behoudt AB InBev zich het recht voor om de Vergoeding per SABMiller aandeel te
verminderen met een bedrag gelijk aan het geheel of een deel van dit surplus, in het geval van
de Toegelaten Dividenden, of anderszins met het bedrag van het geheel of een deel van dit
dividend of andere uitkering. Voor alle duidelijkheid, indien voltooiing van de Transactie
plaatsvindt na de aankondiging of vaststelling van een Toegestaan Dividend maar vóór de
betaaldatum, zullen de SABMiller aandeelhouders geen recht hebben op zulk dividend.
AB InBev is van plan om zo snel mogelijk na de datum van deze mededeling een secundaire
(inward) notering van haar gewone aandelen op de JSE aan te vragen. Onmiddellijk of kort na
de voltooiing van de Transactie zullen de gewone aandelen van Newco genoteerd worden op
Euronext Brussels en is het ook de bedoeling dat zij tezelfdertijd zullen worden genoteerd op de
JSE en de Mexico Stock Exchange en dat American Depositary Shares (die elk een vaste
verhouding van gewone aandelen van Newco vertegenwoordigen) genoteerd zullen worden op
de NYSE.
Alle informatie over de Vergoeding in Cash, het Gedeeltelijk Aandelenalternatief, de
aan de Beperkte Aandelen verbonden rechten en de andere bepalingen van de
Transactie wordt uiteengezet in de Bekendmaking.
Onherroepelijke verbintenissen
AB InBev heeft onherroepelijke verbintenissen ontvangen van Altria Group, Inc. en BEVCO Ltd.,
de grootste aandeelhouders van SABMiller, om te stemmen voor alle besluiten om het Engels
Akkoord, de Belgische Fusie en de Transactie, en alle verbonden zaken goed te keuren die
voorgesteld worden op de vergadering over het Engels Akkoord gehouden op last van de
Rechtbank (“UK Scheme court meeting”) en op de algemene vergadering van SABMiller (of in te
stemmen gebonden te zijn door het Engels Akkoord) en om te opteren voor het Gedeeltelijk
Aandelenalternatief met betrekking tot al hun SABMiller aandelen, respectievelijk 430.000.000
en 225.000.000, die samen ongeveer 40,45% van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal van
SABMiller vertegenwoordigen bij sluiting van de beurs op 10 november 2015 (zijnde de laatste
werkdag voorafgaand aan de datum van de Bekendmaking). Indien de aandeelhouders die
kiezen voor het Gedeeltelijk Aandelenalternatief goed zijn voor meer dan 326.000.000 Beperkte
Aandelen en £2.545.387.824 in cash, zullen dergelijke keuzes verminderd worden pro rata de
omvang van deze keuzes (of zo dicht mogelijk erbij zoals AB InBev naar eigen goeddunken
praktisch mogelijk acht). Meer informatie over deze onherroepelijke verbintenissen wordt
uiteengezet in de Bekendmaking, met inbegrip van de omstandigheden waarin de
onherroepelijke verbintenissen niet langer bindend zullen zijn.
Het Belgische Bod en de Belgische Fusie moeten elk worden goedgekeurd door de AB InBev
aandeelhouders. De algemene vergadering van AB InBev zal worden gehouden vóór de
algemene vergadering van SABMiller. De AB InBev Bestuurders zijn van oordeel dat het
Belgische Bod en de Belgische Fusie in het belang zijn van AB InBev en de AB InBev
aandeelhouders als geheel, en zijn unaniem van plan om aan te bevelen dat AB InBev
aandeelhouders zouden stemmen voor de AB InBev Besluiten die zullen worden voorgesteld op
de algemene vergadering van AB InBev die zal worden bijeengeroepen in verband met de
Transactie. De AB InBev Bestuurders hebben in verband met de Transactie financieel advies
gekregen van Lazard. In haar advies aan de AB InBev Bestuurders, heeft Lazard zich gebaseerd
op de commerciële evaluatie van de Transactie door de AB InBev Bestuurders.
AB InBev en SABMiller hebben onherroepelijke verbintenissen ontvangen van het Stichting
administratiekantoor Anheuser-Busch InBev, EPS en BRC, die samen ongeveer 51,8 % houden
van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal van AB InBev, om te stemmen voor alle besluiten
om het Belgische Bod, de Belgische Fusie en de Transactie goed te keuren op de algemene
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vergadering van AB InBev. Meer informatie over deze onherroepelijke verbintenissen wordt
uiteengezet in de Bekendmaking, met inbegrip van de omstandigheden waarin de
onherroepelijke verbintenissen niet langer bindend zullen zijn.
Voorwaarden van het Belgische Bod
De Transactie is onderworpen aan de voorafgaande voorwaarden en voorwaarden uiteengezet
in de Bekendmaking en bepaalde verdere bepalingen uiteengezet in de Bekendmaking. Alle
bepalingen en voorwaarden van de Transactie zullen worden uiteengezet in de relevante
transactiedocumenten. De voorafgaande voorwaarden en voorwaarden van de Transactie
omvatten het verkrijgen van verschillende goedkeuringen door antitrust- en andere
regelgevende autoriteiten, zoals verder beschreven in de Bekendmaking.
Zoals uiteengezet in de Bekendmaking zal het Belgische Bod onderworpen zijn aan de volgende
voorwaarden:
(i)

het nemen op de algemene vergadering van AB InBev (of een verdaging ervan) van de
besluiten die nodig of nuttig zijn om (i) het Belgische Bod, (ii) de Belgische Fusie en (iii)
elke andere stap van de Transactie, met inbegrip van de goedkeuring van alle relevante
transactiedocumenten, goed te keuren, te implementeren en uit te voeren;

(ii)

het onvoorwaardelijk worden en in werking treden van het Engels Akkoord niet later dan
de datum die valt 18 maanden vanaf de datum van deze mededeling of enige latere
datum zoals overeengekomen tussen SABMiller en AB InBev (met instemming van het UK
Panel on Takeovers and Mergers en desgevallend goedgekeurd door de High Court of
Justice in England and Wales);

(iii)

de registratie van de aandelen van SABMiller op naam van Newco; en

(iv)

de uitgifte van gewone aandelen van Newco door Newco aan SABMiller aandeelhouders
krachtens de bepalingen van het Engels Akkoord ten laatste op de dag vóór het Belgische
Bod aanvangt.

De juridische documentatie die moet worden verstuurd naar de SABMiller aandeelhouders in het
kader van het Engels Akkoord zal alle informatie omvatten over de Transactie, samen met de
oproepingen voor de UK Scheme court meeting en voor de algemene vergadering van SABMiller
en het verwachte tijdschema, en vermeldt de acties die de SABMiller aandeelhouders moeten
ondernemen. Deze documentatie zal worden verzonden naar de SABMiller aandeelhouders zo
snel mogelijk na de datum waarop de voorafgaande voorwaarden die worden uiteengezet in de
Bekendmaking worden vervuld en/of verzaakt, naargelang het geval.
Het prospectus met betrekking tot het Belgische Bod en de documentatie naar Belgisch recht
die opgesteld moet worden in het kader van de Belgische Fusie (de “Fusiedocumenten”) zullen
ter beschikking worden gesteld vóór de algemene vergadering van AB InBev, de algemene
vergadering van SABMiller en de algemene vergadering van Newco. Daarenboven zullen AB
InBev en Newco de documentatie voorbereiden die opgesteld moet worden met betrekking tot
de Belgische Fusie onder Amerikaans recht en die ter beschikking zal worden gesteld van alle
houders van AB InBev ADR’s en alle AB InBev aandeelhouders die hun maatschappelijke zetel in
de Verenigde Staten hebben.
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De Transactie zal naar verwachting voltooid worden in de tweede helft van 2016, onderworpen
aan de vervulling van of verzaking aan de voorafgaande voorwaarden en voorwaarden
uiteengezet in de Bekendmaking en bepaalde verdere bepalingen uiteengezet in de
Bekendmaking en aan alle bepalingen en voorwaarden die zullen worden uiteengezet in de
relevante transactiedocumenten.
Deze mededeling moet samen worden gelezen met, en is onderworpen aan, de
volledige tekst van de Bekendmaking die beschikbaar is op de website van de
Vennootschap.
De Engelse, Nederlandse en Franse versie van deze mededeling zullen op de website van AB
InBev (www.ab-inbev.com) worden geplaatst.

Belangrijke opmerkingen met betrekking tot financiële adviseurs
Lazard handelt uitsluitend als financieel hoofdadviseur van AB InBev en niemand anders met betrekking tot de
Transactie, en is en zal ten opzichte van niemand anders dan AB InBev verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van
de bescherming geboden aan cliënten van Lazard of voor het verstrekken van advies in het kader van de Transactie of
enige andere zaken waarnaar in deze mededeling wordt verwezen. Lazard, noch enige van haar verbonden
vennootschappen, houdt of aanvaardt enige plicht, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid (hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, contractueel, uit onrechtmatige daad, krachtens de wet of anderszins) ten opzichte van een persoon die
geen cliënt is van Lazard met betrekking tot deze Transactie, de zaken die hierin beschreven worden of anderszins.
Lazard & Co., Limited is geautoriseerd en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Conduct Authority.
Deutsche Bank AG is geautoriseerd onder de Duitse Wet op het Kredietwezen (bevoegde autoriteit: Europese Centrale
Bank) en, in het Verenigd Koninkrijk, door de Prudential Regulation Authority. Ze is onderworpen aan het toezicht van
de Europese Centrale Bank en van BaFin, Duitslands Federale Financiële Toezichthoudende Overheid, en ze is
onderworpen aan beperkte regulering in het Verenigd Koninkrijk door de Prudential Regulation Authority en de Financial
Conduct Authority. Details over de omvang van haar autorisatie en regulering door de Prudential Regulation Authority,
en
regulering
door
de
Financial
Conduct
Authority,
zijn
beschikbaar
op
aanvraag
of
op
www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm.
Deutsche Bank AG, handelend via haar bijkantoor te Londen (“DB”), handelt als financieel adviseur en corporate broker
van AB InBev en niemand anders met betrekking tot deze mededeling of de inhoud ervan. DB zal ten opzichte van
niemand anders dan AB InBev verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming geboden aan cliënten van
DB of voor het verstrekken van advies in het kader van de zaken die hierin vermeld worden. Zonder de
aansprakelijkheid van een persoon voor fraude te beperken, houdt of aanvaardt noch DB, noch enige van haar
dochtervennootschappen, bijkantoren of verbonden vennootschappen, noch enige van haar respectieve bestuurders,
kaderleden, vertegenwoordigers, werknemers, adviseurs of agenten enige plicht, aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid (hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, contractueel, uit onrechtmatige daad, krachtens de wet of
anderszins) ten opzichte van een persoon die geen cliënt is van DB met betrekking tot deze mededeling, de daarin
vervatte verklaringen of anderszins.
Barclays Bank PLC, handelend via haar investeringsbank (“Barclays”), die geautoriseerd is door de Prudential
Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het
Verenigd Koninkrijk, handelt uitsluitend als financieel adviseur van AB InBev en niemand anders met betrekking tot de
zaken die in deze mededeling vermeld worden, en is en zal ten opzichte van niemand anders dan AB InBev
verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming geboden aan cliënten van Barclays of voor het
verstrekken van advies in het kader van de zaken die in deze mededeling vermeld worden.
BNP Paribas is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht die onder nummer 662 042 449
ingeschreven is in het handelsregister van Parijs en haar maatschappelijke zetel heeft op het adres 16 boulevard des
Italiens, 75009 Paris (Parijs), Frankrijk. 662 042 449 RCS Paris. BNP Paribas wordt in eerste instantie gecontroleerd
door de Europese Centrale Bank ("ECB") en de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR"). Het bijkantoor
van BNP Paribas in Londen is in Engeland en Wales geregistreerd onder het nummer FC13447 en heeft zijn
maatschappelijke zetel op het adres 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA. Het bijkantoor van BNP Paribas in Londen
is geautoriseerd door de ECB, de ACPR en de Prudential Regulation Authority en is onderworpen aan regulering door de
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Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority voor activiteiten uitgevoerd in en vanuit het Verenigd
Koninkrijk. Details over de omvang van dergelijke autorisatie en regulering door de Prudential Regulation Authority, en
regulering door de Financial Conduct Authority, zijn beschikbaar op aanvraag.
Merk op dat BNP Paribas uitsluitend voor AB InBev en niemand anders optreedt met betrekking tot de inhoud van deze
mededeling en ten opzichte van niemand anders dan AB InBev verantwoordelijk zal zijn voor het verstrekken van de
bescherming geboden aan cliënten van BNP Paribas of voor het verstrekken van advies in het kader van de inhoud van
deze mededeling.
Merrill Lynch International, een dochtervennootschap van Bank of America Corporation ("Merrill Lynch
International"), die geautoriseerd is door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de FCA en de
Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk, treedt uitsluitend op voor AB InBev en niemand anders met
betrekking tot de Transactie en zal ten opzichte van niemand anders dan AB InBev verantwoordelijk zijn voor het
verstrekken van de bescherming geboden aan haar cliënten of voor het verstrekken van advies in verband met de
Transactie of de zaken die in deze mededeling vermeld worden.
The Standard Bank of South Africa Limited (“Standard Bank”) is geautoriseerd onder Zuid-Afrikaanse bankwetgeving
en gereguleerd door de South African Reserve Bank. Standard Bank handelt als financieel adviseur van AB InBev en
niemand anders met betrekking tot bepaalde Afrika aanverwante zaken met betrekking tot deze mededeling en, in het
bijzonder, handelt niet als adviseur van AB InBev met betrekking tot naleving van de Takeover Code. Standard Bank
treedt voor niemand anders op met betrekking tot de zaken vermeld in deze mededeling. Standard Bank is en zal ten
opzichte van niemand anders dan AB InBev verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming geboden
aan cliënten van Standard Bank, of voor het verstrekken van advies in het kader van de zaken die hierin vermeld
worden. Noch Standard Bank noch enige van haar dochterondernemingen of verbonden vennootschappen (met inbegrip
van de dochterondernemingen of verbonden vennootschappen van haar holdingvennootschap), noch enige van haar of
hun respectieve bestuurders, kaderleden, vertegenwoordigers, werknemers, adviseurs of agenten houdt or aanvaardt
enige plicht, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid (hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, contractueel, uit
onrechtmatige daad, krachtens de wet of anderszins) ten opzichte van een persoon die geen cliënt is van Standard Bank
met betrekking tot deze mededeling, de daarin vervatte verklaringen of anderszins.
Robey Warshaw LLP (“Robey Warshaw”) is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en
handelt als gezamenlijk financieel adviseur van SABMiller en niemand anders met betrekking tot de zaken die in deze
mededeling vermeld worden, en zal ten opzichte van niemand anders dan SABMiller verantwoordelijk zijn voor het
verstrekken van de bescherming geboden aan cliënten van Robey Warshaw of voor het verstrekken van advies in het
kader van de zaken die in deze mededeling vermeld worden of waarnaar verwezen wordt in deze mededeling.
J.P. Morgan Limited, die in het Verenigd Koninkrijk actief is als investeringsbank onder de naam J. P. Morgan Cazenove
("J. P. Morgan Cazenove"), is geautoriseerd en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Conduct
Authority. J.P. Morgan Cazenove handelt uitsluitend als gezamenlijk financieel adviseur van SABMiller en niemand
anders met betrekking tot de zaken die in deze mededeling vermeld worden, zal niemand anders als cliënt beschouwen
in verband met de zaken die in deze mededeling vermeld worden, en zal ten opzichte van niemand anders dan
SABMiller verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming geboden aan cliënten van J. P. Morgan
Cazenove of voor het verstrekken van advies in het kader van de zaken die in deze mededeling vermeld worden.
Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en
gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk en
handelt als gezamenlijk financieel adviseur van SABMiller en niemand anders met betrekking tot de zaken die in deze
mededeling vermeld worden. In verband met deze zaken zullen Morgan Stanley, haar verbonden vennootschappen en
hun respectieve bestuurders, kaderleden, werknemers en agenten geen enkele andere persoon als hun cliënt
beschouwen en ten opzichte van niemand anders verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming
geboden aan hun cliënten of voor het verstrekken van advies in het kader van de zaken die in deze mededeling vermeld
worden of in het kader van andere zaken waar hier naar verwezen wordt.
Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”) is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en
gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk en
handelt uitsluitend voor SABMiller en niemand anders met betrekking tot de zaken die in deze mededeling vermeld
worden en zal ten opzichte van niemand anders dan SABMiller verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de
bescherming geboden aan cliënten van Goldman Sachs of voor het verstrekken van advies in het kader van de zaken
die in deze mededeling vermeld worden of in het kader van andere zaken waar hier naar verwezen wordt.
Meer informatie
Deze mededeling is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld, en vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod
of uitnodiging, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod of uitnodiging om effecten aan te kopen, anderszins te
verwerven, in te schrijven op, te verkopen of anderszins te vervreemden, of een uitnodiging tot het doen van een
stemming of goedkeuring in enig rechtsgebied krachtens de Transactie of anderszins noch zal er enige verkoop, uitgifte
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of overdracht van effecten van AB InBev, Newco or SABMiller krachtens de Transactie plaatsvinden in enige jurisdictie in
strijd met de toepasselijke wetgeving. De Transactie zal worden uitgevoerd uitsluitend krachtens de bepalingen van de
transactiedocumenten, die alle voorwaarden en bepalingen van de Transactie zullen bevatten, met inbegrip van
informatie over hoe te stemmen met betrekking tot de Transactie. Elke beslissing met betrekking tot, of andere reactie
op, de Transactie mag alleen worden genomen op basis van de informatie vervat in de transactiedocumenten. Deze
mededeling vormt geen prospectus of gelijkwaardig document.
AB InBev behoudt zich het recht voor (met instemming van het UK Panel on Takeovers and Mergers en onderworpen
aan de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst (“co-operation Agreement”) en de onherroepelijke
verbintenissen die beschreven worden in de Bekendmaking) om de eerste fase van de Transactie te implementeren
door middel van een Engels overnamebod (“UK Offer”) en alle daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de voorgestelde
structuur aan te brengen. In dergelijk geval zal het Engels Bod geïmplementeerd worden onder dezelfde voorwaarden,
voor zover van toepassing, als de voorwaarden die van toepassing zouden zijn op het Engels Akkoord, onderworpen aan
passende wijzigingen om de verandering van de uitvoeringsmethode van de Transactie weer te geven, met inbegrip van
(maar zonder enige beperking en onderworpen aan de instemming van het UK Panel on Takeovers and Mergers en de
bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst en de onherroepelijke verbintenissen die beschreven worden in de
Bekendmaking) een aanvaardingsvoorwaarde die is bepaald op 90% (of een lager percentage zoals bepaald door AB
InBev): (i) in nominale waarde van de aandelen waarop dergelijk Engels Bod betrekking zou hebben; en (ii) van de
stemrechten verbonden aan deze aandelen, en die onderworpen is aan de voorwaarde dat AB InBev en/of (met
instemming van het UK Panel on Takeovers and Mergers) enige leden van de AB InBev Groep aandelen hebben
verworven of overeengekomen zijn om te verwerven, krachtens het Engels Bod of op een andere wijze, waaraan meer
dan 50% van de stemrechten zijn verbonden die normaal kunnen worden uitgeoefend op een algemene vergadering
van SABMiller, met inbegrip, voor deze doeleinden, van de stemrechten die verbonden zijn aan SABMiller aandelen die
onvoorwaardelijk zijn toegewezen of uitgegeven vóór het Engels Bod onvoorwaardelijk wordt of onvoorwaardelijk wordt
verklaard met betrekking tot aanvaardingen, hetzij krachtens de uitoefening van uitstaande inschrijvings- of
omzettingsrechten hetzij op een andere wijze.
Overzeese jurisdicties
De bekendmaking, publicatie of verspreiding van deze mededeling in andere jurisdicties dan België kan worden beperkt
door de wet en daarom dienen alle personen die zijn onderworpen aan de wetgeving van een andere jurisdictie dan
België zich te informeren over de toepasselijke vereisten en deze na te leven. Deze mededeling is opgesteld ten
behoeve van de naleving van Belgisch recht en het is mogelijk dat de bekendgemaakte informatie niet dezelfde is als de
informatie die zou zijn bekendgemaakt indien deze mededeling werd opgesteld in overeenstemming met de wetgeving
van jurisdicties buiten Belgium.
Tenzij anders bepaald door AB InBev of vereist door de City Code, en toegestaan door de toepasselijke wet- en
regelgeving, zal de Transactie niet rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld in, naar of vanuit een
Verboden Jurisdictie waar dit in strijd zou zijn met de wetgeving in die jurisdictie en niemand kan voor de Transactie
stemmen door een dergelijk gebruik, middelen, instrument of vorm in enige andere jurisdictie, indien dit een schending
zou uitmaken van de wetgeving van die jurisdictie (een “Verboden Jurisdictie”). Dienovereenkomstig worden kopieën
van deze mededeling en formele documentatie met betrekking tot de Transactie niet, en mogen deze niet, rechtstreeks
of onrechtstreeks, worden gemaild of anderszins doorgestuurd, verspreid of verzonden in of naar of vanuit een
Verboden Jurisdictie en mogen personen die dergelijke documenten ontvangen (met inbegrip van bewaarders,
gevolmachtigden en beheerders) deze niet mailen of op andere wijze doorsturen, verspreiden of sturen in of naar of
vanuit een Verboden Jurisdictie. Indien de Transactie wordt geïmplementeerd onder andere door middel van een Engels
Bod (tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving), mag het Engels Bod niet worden gedaan,
noch op directe noch op indirecte wijze, noch in noch naar, noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of
instrumentaliteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fax, e-mail, of andere elektronische verzending, telex of
telefoon) van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale of
andere effectenbeurs dan ook, van een Verboden Jurisdictie en kan het Engels Bod niet aanvaard worden door dergelijk
gebruik, middelen, instrumentaliteit of faciliteiten.
De beschikbaarheid van de Newco aandelen die moeten worden uitgegeven bij de Voltooiing van het Engels Akkoord
en/of de Beperkte Aandelen onder de Transactie voor SABMiller aandeelhouders die niet woonachtig zijn in het Verenigd
Koninkrijk of het vermogen van die personen om dergelijke aandelen te blijven houden, kunnen worden beïnvloed door
de wet- of regelgeving van de relevante jurisdicties waarin zij woonachtig zijn. Personen die niet woonachtig zijn in het
Verenigd Koninkrijk of België dienen zich te informeren over de toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven.
Meer informatie met betrekking tot SABMiller aandeelhouders in overzeese jurisdicties is opgenomen in het Engels
Akkoorddocument.
Bijkomende Amerikaanse informatie
De Transactie betreft aandelen van een Engelse vennootschap en een Belgische vennootschap en is onderworpen aan
Engelse procedure- en bekendmakingsvereisten en vereisten onder Belgisch recht die verschillen van de Amerikaanse
vereisten. Het is mogelijk dat de jaarrekeningen of andere financiële informatie in deze mededeling kunnen zijn
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opgesteld in overeenstemming met niet-Amerikaanse boekhoudkundige normen die niet vergelijkbaar zijn met de
jaarrekeningen van Amerikaanse vennootschappen of vennootschappen waarvan de jaarrekeningen zijn opgesteld in
overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes in de Verenigde Staten. Het zou voor Amerikaanse
houders van aandelen moeilijk kunnen zijn om hun rechten en vorderingen die zij kunnen hebben uit hoofde van de
Amerikaanse federale effectenwetgeving in verband met de Transactie af te dwingen, aangezien AB InBev, Newco en
SABMiller elk gevestigd zijn in een ander land dan de Verenigde Staten, en sommige of alle van hun kaderleden en
bestuurders ingezetenen kunnen zijn van landen andere dan de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan zou het kunnen
dat het niet mogelijk is voor investeerders om aan deze personen te betekenen of om tegen hen een vonnis verkregen
in Amerikaanse rechtbanken af te dwingen. Het is mogelijk dat originele vorderingen of vorderingen voor de
tenuitvoerlegging van beslissingen van Amerikaanse rechtbanken met betrekking tot de burgerlijke
aansprakelijkheidsbepalingen van de federale of staatseffectenwetgeving van de Verenigde Staten niet rechtstreeks
afdwingbaar zijn in België of elders buiten de Verenigde Staten.
Investeerders dienen zich ervan bewust te zijn dat AB InBev of Newco SABMiller aandelen kunnen kopen of kunnen
regelen om SABMiller aandelen te kopen anders dan onder een overnamebod of akkoord (“scheme of arrangement”)
met betrekking tot de Transactie, zoals in openmarktaankopen of door particulier onderhandelde aankopen.
Het is de bedoeling dat het eerste deel van de Transactie zal worden geïmplementeerd onder een Engels akkoord
(“scheme of arrangement”) voorzien onder Engels vennootschapsrecht (dat de goedkeuring vereist van de SABMiller
aandeelhouders). In dit geval zouden enige Oorspronkelijke Aandelen (zoals gedefinieerd in de Bekendmaking) die
onder het Engels Akkoord moeten worden uitgegeven aan SABMiller aandeelhouders naar verwachting worden
uitgegeven onder de vrijstelling van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act, voorzien in Section
3(a)(10).
In de omstandigheden voorzien in de Bekendmaking kan het eerste deel van de Transactie in plaats daarvan worden
geïmplementeerd door middel van een overnamebod onder Engels recht. In dit geval zullen aandelen die onder het
eerste deel van de Transactie moeten worden uitgegeven worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act, in
afwezigheid van een toepasselijke vrijstelling van registratie. Indien het eerste deel van de Transactie wordt
geïmplementeerd door middel van een Engels overnamebod, zal dit worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke
regels onder de Amerikaanse Exchange Act, met inbegrip van toepasselijke vrijstellingen voorzien onder Rule 14d-1(d)
daaronder.
Investeerders worden verzocht om alle documenten te lezen die met betrekking tot de Transactie zijn of zullen worden
ingediend of neergelegd bij de SEC omdat ze belangrijke informatie zullen bevatten over de Transactie en de daarmee
samenhangende aanbieding van effecten. Dergelijke documenten zullen gratis beschikbaar zijn op de SEC website op
www.sec.gov en bij AB InBev op www.ab-inbev.com.
Voorbehoud met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Deze mededeling, mondelinge verklaringen over de Transactie, en alle andere informatie bekendgemaakt door AB
InBev, SABMiller en Newco, bevatten bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de financiële toestand,
bedrijfs- en activiteits-resultaten van AB InBev, Newco en SABMiller en hun respectieve Groepen, en bepaalde plannen
en doelstellingen van AB InBev en Newco met betrekking tot de Gecombineerde Groep. Alle verklaringen, behalve deze
over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn toekomstgericht van
aard en zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar eerder op huidige verwachtingen en meningen van het
management van AB InBev, Newco en SABMiller met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en zijn bijgevolg
onderhevig aan risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen
van de toekomstige resultaten die de toekomstgerichte verklaringen uitdrukken of impliceren. De toekomstgerichte
verklaringen vervat in deze mededeling omvatten verklaringen met betrekking tot de verwachte effecten van de
Transactie op AB InBev, Newco en/of SABMiller, de verwachte timing en draagwijdte van de Transactie en andere
verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen kunnen vaak, maar niet altijd, worden
geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte woorden zoals “plant”, “verwacht” of “verwacht niet”, “is
onderworpen aan”, “budget”, “gepland”, “schat”, “voorspelt”, “is van plan”, “anticipeert”, of “anticipeert niet”, of
“gelooft”, of variaties van dergelijke woorden en zinnen of uitspraken, dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten
“mogen”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “kunnen” of “zullen” worden genomen, optreden of worden bereikt.
Hoewel AB InBev, Newco en SABMiller geloven dat de verwachtingen die weergegeven worden in deze toekomstgerichte
verklaringen redelijk zijn, kunnen AB InBev, Newco en SABMiller niet garanderen dat deze verwachtingen correct zullen
blijken te zijn. Door hun aard omvatten toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden omdat zij betrekking
hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich zullen voordoen in de toekomst. Er zijn een
aantal factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van die
uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten de vervulling van de
Voorafgaande Voorwaarden en de Voorwaarden, de mogelijkheid om de verwachte voordelen en synergiën van de
Transactie te realiseren, onder meer als gevolg van een vertraging in de voltooiing van de Transactie of moeilijkheden
bij de integratie van de activiteiten van de betrokken vennootschappen; de mogelijkheid om de goedkeuringen van de
regelgevende autoriteiten te bekomen met betrekking tot de Transactie en de mogelijkheid om te voldoen aan enige
voorwaarden die vereist zijn om dergelijke goedkeuringen te bekomen; de continue beschikbaarheid van financiële
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middelen; bepalingen van wijziging van controle in overeenkomsten waarbij AB InBev of SABMiller partij zijn die door
de Transactie in werking zouden kunnen worden gezet; de impact van wisselkoersen; de prestatie van de
wereldeconomie; de groeicapaciteit in de markten van bier, alcoholische en niet-alcoholische dranken; de consolidatie
en convergentie van de sector, haar leveranciers en haar klanten; het effect van veranderingen in
overheidsvoorschriften; verstoring van de Transactie waardoor het moeilijker wordt om de relaties te onderhouden met
klanten, werknemers, leveranciers, medewerkers en joint venture partners alsook met regeringen in de grondgebieden
waarin de SABMiller Groep en de AB InBev Group opereren; en het succes van AB InBev, SABMiller en/of Newco in het
beheren van de risico’s verbonden aan het voorgaande, alsook bijkomende factoren, met inbegrip van de risico’s met
betrekking tot AB InBev die beschreven worden onder Item 3.D van haar Jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”),
dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission op 24 maart 2015. Andere onbekende of
onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen
van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Enige toekomstgerichte verklaringen moeten
daarom worden geïnterpreteerd in het licht van deze factoren. Noch AB InBev, Newco of SABMiller, noch enige van hun
respectievelijke medewerkers of bestuurders, kaderleden of adviseurs, bieden enige verklaring, verzekering of garantie
dat de gebeurtenissen uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling daadwerkelijk
zullen plaatsvinden. U wordt gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen.
Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze mededeling. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB
InBev, de AB InBev Groep, SABMiller of de SABMiller Groep elke verplichting van de hand om toekomstgerichte
verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen
of anderszins. In het licht van deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van die vermeld,
geïmpliceerd of afgeleid uit de toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling.
Alle toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling worden uitdrukkelijk en volledig bepaald door de
waarschuwingen die zijn opgenomen in deze afdeling of waarnaar deze afdeling verwijst, in AB InBev's Form 20-F, in
verslagen ingericht op Form 6-K, en in enige andere documenten die AB InBev of SABMiller hebben gepubliceerd. Lezers
dienen niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van belangrijke factoren
waardoor daadwerkelijke resultaten zouden kunnen verschillen van toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot
SABMiller en de SABMiller Groep, wordt verwezen naar SABMiller’s Jaarverslag en Jaarrekening voor het jaar eindigend
op 31 maart 2015. Deze risicofactoren bepalen uitdrukkelijk alle toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling en
moeten ook door de lezer worden overwogen.
Geen prognoses of ramingen
Geen verklaring in deze mededeling (met inbegrip van een verklaring van de geschatte synergiën of kostenbesparingen)
is bedoeld als een winstprognose of raming voor een bepaalde periode. Geen verklaring in deze mededeling mag
worden uitgelegd alsof die zou betekenen dat de winst per AB InBev aandeel, Newco aandeel of SABMiller aandeel voor
het huidige en toekomstige boekjaren noodzakelijkerwijs gelijk is aan of hoger is dan de historische bekendgemaakte
winst per AB InBev aandeel, per Newco aandeel of per SABMiller aandeel.
Vereisten voor openbaarmaking van de City Code
Overeenkomstig Regel 8.3(a) van de City Code is eenieder die geïnteresseerd is in 1% of meer van eender welke klasse
relevante effecten van een doelvennootschap of van eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod (zijnde eender
welke bieder, behalve een bieder die te kennen heeft gegeven dat zijn bod (waarschijnlijk) enkel in cash zal gemaakt
worden), verplicht om een Bekendmaking van Openingspositie te publiceren na de aanvang van de aanbiedingsperiode
en, indien op een later tijdstip, na de publicatie van het bericht waarin eender welke bieder met betrekking tot een
ruilbod voor het eerst geïdentificeerd wordt. Een Bekendmaking van Openingspositie moet gedetailleerde gegevens
bevatten van zowel de belangen als shortposities in, en de rechten om in te schrijven op, eender welke relevante
effecten van zowel (i) de doelvennootschap als (ii) eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod. Een
Bekendmaking van Openingspositie door een persoon op wie Regel 8.3(a) van toepassing is, moet gepubliceerd worden
ten laatste om 15u30 (Britse tijd) op de 10de werkdag na de aanvang van de aanbiedingsperiode, en, in voorkomend
geval, ten laatste om 15u30 (Britse tijd) op de 10de werkdag na de publicatie van het bericht waarin eender welke
bieder met betrekking tot een ruilbod voor het eerst geïdentificeerd wordt. Relevante personen die voorafgaand aan de
publicatiedeadline van de Bekendmaking van Openingspositie handelen in de relevante effecten van de
doelvennootschap of van een bieder met betrekking tot een ruilbod, moeten in plaats daarvan een
handelsbekendmaking publiceren.
Overeenkomstig Regel 8.3(b) van de City Code is eenieder die interesse heeft of krijgt in 1% of meer van eender welke
klasse relevante effecten van de doelvennootschap of van eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod, verplicht
om een handelsbekendmaking te publiceren, indien deze persoon handelt in eender welke relevante effecten van de
doelvennootschap of van eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod. Een handelsbekendmaking moet
gedetailleerde gegevens bevatten over zowel de betreffende verhandeling als over de belangen en shortposities in, en
de rechten om in te schrijven op, eender welke relevante effecten van zowel (i) de doelvennootschap als (ii) eender
welke bieder(s) met betrekking tot een ruilbod, tenzij deze gegevens al eerder werden bekendgemaakt overeenkomstig
Regel 8. Een handelsbekendmaking door een persoon op wie Regel 8.3(b) van toepassing is, moet ten laatste om 15u30
(Britse tijd) op de werkdag volgend op de dag van de relevante verhandeling gepubliceerd worden.
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Indien twee of meer personen op basis van een formele of informele overeenkomst of afspraak samenwerken om een
belang te verwerven of te controleren in relevante effecten van een doelvennootschap of een bieder met betrekking tot
een ruilbod, worden zij in het kader van Regel 8.3 als een enkele persoon beschouwd.
Bekendmakingen van Openingspositie moeten ook gepubliceerd worden door de doelvennootschap en door eender
welke bieder; handelsbekendmakingen moeten ook gepubliceerd worden door de doelvennootschap, door eender welke
bieder en door eender welke personen die met hen samenwerken (zie Regels 8.1, 8.2 en 8.4).
Gedetailleerde gegevens over de biedende vennootschap en doelvennootschap die effecten hebben uitgegeven in
verband waarmee Bekendmakingen van de Openingspositie en handelsbekendmakingen gepubliceerd moeten worden,
zijn terug te vinden in de Bekendmakingstabel op de website van het Overnamepanel op www.thetakeoverpanel.org.uk;
deze gegevens bevatten ook informatie over het aantal relevante uitstaande aandelen, de aanvangsdatum van de
aanbiedingsperiode en de datum waarop eender welke bieder voor het eerst werd geïdentificeerd. Indien u niet zeker
bent of u een Bekendmaking van de Openingspositie of handelsbekendmaking moet publiceren, dient u contact op te
nemen met de Market Surveillance Unit van het panel op +44 (0)20 7638 0129.
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Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met American
Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Het bedrijf is de wereldwijde leidinggevende
brouwer en behoort tot 's werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Bier, het oorspronkelijke sociale
netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen en ons portfolio van meer dan 200 merken blijft sterke
banden smeden met consumenten. Ons portfolio omvat onder andere de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en
Stella Artois®; de internationale merken Beck’s®, Leffe® en Hoegaarden®; en lokale kampioenen zoals Bud Light®,
Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®,
Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® en Jupiler®. Anheuser-Busch InBevs toewijding aan kwaliteit
gaat terug naar brouwtradities die meer dan 600 jaar oud zijn en de brouwerij Den Hoorn in Leuven, België, en naar de
pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij, met wortels in St. Louis in de Verenigde Staten, sinds 1852. AnheuserBusch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten
en benut de collectieve sterkte van ongeveer 155 000 medewerkers, gebaseerd in 25 landen wereldwijd. In 2014
realiseerde AB InBev 47,1 miljard USD aan opbrengsten. De onderneming streeft ernaar het Beste Bierbedrijf te zijn dat
Mensen Samenbrengt voor een Betere Wereld. Kom meer te weten op ab-inbev.com, op facebook.com/ABInBev of op
Twitter @ABInBevNews.
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