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PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen
POTENTIEEL VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD OP DE
AANDELEN EN WARRANTS VAN RESILUX – DE MEERDERHEIDSAANDEELHOUDERS EN DE
RAAD VAN BESTUUR VAN RESILUX STEUNEN HET POTENTIEEL BOD

Wetteren, België – 3 februari 2017
Resilux heeft vandaag bevestigd dat Bain Capital Europe Fund IV, L.P. ("Bain Capital") een
potentiële lancering overweegt, middels een op te richten dochtervennootschap, van een vrijwillig en
voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten op alle aandelen en warrants uitgegeven door
Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussels: RES) (het "Potentieel Bod").
Bain Capital heeft een persbericht gepubliceerd met betrekking tot het Potentieel Bod, welk hierbij is
aangehecht als Bijlage A. Voor verdere informatie over de bepalingen en voorwaarden van het
Potentieel Bod wordt verwezen naar het persbericht van Bain Capital aangehecht als Bijlage A.
De raad van bestuur van Resilux werd geïnformeerd over de intenties van Bain Capital. De raad van
bestuur bevestigt dat de besprekingen met Bain Capital in verband met het Potentieel Bod goede
vooruitgang boeken en dat er een principeovereenkomst is over de bepalingen ervan. De raad van
bestuur heeft de intentie om het Potentieel Bod te steunen.
Het Potentieel Bod wordt gesteund door de stichtende familiale aandeelhouders van Resilux, die
ongeveer 57,59 %1 van de uitstaande aandelen van Resilux aanhouden (op een niet-gedilueerde
basis). De stichtende familiale aandeelhouders hebben onherroepelijk bevestigd dat zij hun aandelen
zullen inbrengen indien het Potentieel Bod wordt uitgebracht in lijn met de voorwaarden en
bepalingen zoals uiteengezet in het persbericht van Bain Capital aangehecht als Bijlage A.
Over Resilux
Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze
preforms en flessen worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën, fruitsappen,
bier en andere toepassingen. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds
3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op Euronext Brussel. Resilux NV heeft productie-eenheden
in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije en in de V.S.
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Disclaimer
Dit persbericht vormt geen aanbod tot aankoop van effecten van Resilux, noch een verzoek door wie
dan ook in enig rechtsgebied met betrekking daarop. Indien Bain Capital besluit om verder te gaan
met een bod om effecten van Resilux te kopen middels een openbaar overnamebod, dan zal en kan
dergelijk bod enkel plaatsvinden op basis van een aanbiedingsdocument goedgekeurd door de
FSMA. Geen handelingen werden ondernomen om een openbaar overnamebod in enig rechtsgebied
mogelijk te maken en geen zulke handelingen zullen worden ondernomen voorafgaand aan het
besluit van Bain Capital om verder te gaan met een openbaar overnamebod. Noch dit persbericht
noch enige andere informatie met betrekking tot de aangelegenheden hierin vermeld mag worden
verspreid in enig rechtsgebied waar registratie-, kwalificatie- of andere verplichtingen van kracht
zijn of zouden zijn met betrekking tot de inhoud hiervan of daarvan. Elke niet-naleving van deze
beperkingen kan een overtreding inhouden van de financiële wetgeving en regelgeving in dergelijke
rechtsgebieden. Resilux en haar verbonden vennootschappen wijzen uitdrukkelijk enige
aansprakelijkheid af voor een overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.

RESILUX NV

www.resilux.com

2

RESILUX NV
Damstraat 4
B-9230 Wetteren
Belgium
tel.: +32-9/365.74.74
fax.: +32-9/365.74.75
mail: info@resilux.com
VAT: BE0447.354.397

PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen
Bijlage A

RESILUX NV

Persbericht van Bain Capital

www.resilux.com

3

Persbericht
Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
[Vrije vertaling van de officiële Engelse versie]
Londen, Verenigd Koninkrijk

3 februari 2017

BAIN CAPITAL KONDIGT AAN DAT ZE OVERWEEGT OM EEN MOGELIJK VRIJWILLIG EN
VOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD UIT TE BRENGEN VOOR DE AANDELEN EN
WARRANTS VAN RESILUX NV
HOOFDAANDEELHOUDERS EN RAAD VAN
BESTUUR STEUNEN HET MOGELIJKE BOD

Bain Capital Europe Fund IV, L.P. Bain Capital kondigde vandaag aan dat het overweegt om,
via een nog op te richten dochtervennootschap, een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod in
contanten uit te brengen voor alle aandelen en warrants uitgegeven door Resilux
Resilux
(Euronext Brussels: RES).
Het bod zal gebaseerd zijn op een prijs van EUR 195 per aandeel en een corresponderende prijs
per warrant. Een prijs van EUR 195 per aandeel houdt een premie in van 20 % ten aanzien van de
slotkoers van gisteren, van ongeveer 27 % ten aanzien van de naar verkoopvolume gewogen
gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 3 maanden, en van ongeveer 35 % ten aanzien van
de naar verkoopvolume gewogen gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 12 maanden.
Bain Capital is eveneens in exclusieve en gevorderde gesprekken aangaande een afzonderlijke
mogelijke verwerving van een andere, niet-beursgenoteerde onderneming actief in dezelfde sector,
waarvoor Bain Capital een principeakkoord heeft ondertekend. Bain Capital is voornemens om de
verwerving en het mogelijke bod parallel te laten verlopen. Indien Bain Capital verdergaat met de
verwerving, dan is het voornemens om deze te combineren met de Resilux groep.
De raad van bestuur van Resilux is op de hoogte gebracht van de intenties van Bain Capital om
de doelvennootschap van de verwerving met de Resilux groep te combineren. De raad van bestuur
bevestigt dat de gesprekken met Bain Capital in verband met de mogelijke verwerving en het
mogelijke bod vlot vooruitgang boeken en dat er een principeakkoord bestaat over de voorwaarden
ervan. De raad is voornemens om de mogelijke transacties aan te bevelen.
Het mogelijke bod wordt gesteund door de familiale aandeelhouders van Resilux die ongeveer
57,59 %1 van de uitstaande Resilux aandelen aanhouden (op niet-verwaterde basis). De familiale
aandeelhouders hebben onherroepelijk bevestigd dat ze hun aandelen zullen aanbieden indien het
mogelijke bod wordt uitgebracht overeenkomst de voorwaarden uiteengezet in dit persbericht.
Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper, de huidige co-CEOs van Resilux, die beiden ook behoren tot
de groep van familiale aandeelhouders, zullen, als deel van de biedstructuur, verplicht worden om
in de gecombineerde groep te investeren en om 18-24 maanden actief te blijven in de Resilux
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groep.
Het mogelijke bod zal onderworpen zijn aan een aantal voorwaarden: een aanvaardingsdrempel
van 90 % van alle aandelen uitgegeven door Resilux (op volledig verwaterde basis) en het
bekomen van de vereiste mededingingsrechtelijke goedkeuringen.
Na afloop van het mogelijke bod is Bain Capital voornemens om een uitkoopbod uit te brengen
indien de voorwaarden voor zulk uitkoopbod vervuld zijn, om de beursnotering van Resilux op
Euronext Brussels te schrappen, aangezien dit initieel een meer aangepaste omkadering zou
bieden om de gecombineerde groep verder te ontwikkelen onder de nieuwe eigenaarsstructuur.
Deze mededeling geeft enkel uitdrukking aan een intentie en is geen formele kennisgeving van
een vrijwillig openbaar overnamebod in de zin van het koninklijk besluit van 27 april 2007 en de
wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
Indien Bain Capital zou beslissen om een formeel bod uit te brengen, dan zullen de volledige details
daarvan in het prospectus worden uiteengezet dat bij de Belgische Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten zal worden ingediend. Indien Bain Capital zou beslissen om niet verder te
gaan met het mogelijke bod, dan zullen Bain Capital en Resilux een persbericht in die zin
publiceren.
MEDIA CONTACTEN

BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY

Ed Gascoigne-Pees

Hazel Stevenson

Camarco

Camarco

T: +44 203 757 4984

T: +44 203 757 4989

M: +44 7884 001 949

M: +44 7986 009 720

Email: ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk

Email: hazel.sttevenson@camarco.co.uk

Over Bain Capital Private Equity
Bain Capital Private Equity werkt sinds zijn oprichting in 1984 nauw samen met managementteams
om de strategische middelen te verschaffen die aan de basis liggen van grote bedrijven en hen te
helpen tot volle bloei te doen komen. Ons wereldwijd team van ongeveer 220
investeringsprofessionals creëert waarde voor onze portfolio companies via ons wereldwijd
platform en onze deskundigheid in belangrijke verticale industrieën zoals consumenten/retail,
financiële en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, industrie, en technologie, media en
telecommunicatie. Naast private equity investeert Bain Capital doorheen vermogenscategorieën
waaronder kredieten, public equity en venture capital, en halen we baat uit het gedeelde platform
om opportuniteiten in strategische focusgebieden te benutten.
Voor meer informatie, zie www.baincapitalprivateequity.com
Disclaimer
Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Resilux te kopen, noch een daarmee verband
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houdend verzoek gericht aan om het even welke persoon in eender welke jurisdictie. Indien Bain
Capital beslist om effecten van Resilux aan te kopen via een openbaar overnamebod, dan zal en
kan dit bod enkel worden gedaan op basis van een door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er
zijn geen stappen ondernomen om een openbaar overnamebod mogelijk te maken in enige
jurisdictie, noch zullen zulke stappen worden ondernomen vóór de beslissing van Bain Capital om
over te gaan tot een openbaar overnamebod. Noch dit persbericht noch enige andere informatie in
verband met wat hierin wordt vermeld, mag worden verspreid in enige jurisdictie waar een
registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn op basis van de inhoud
van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen zou een
overtreding kunnen inhouden van de financiële wetgeving en regelgeving in zulke jurisdicties. Bain
Capital en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die kan
ontstaan uit een overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.
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