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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

BAIN CAPITAL HEEFT AANGEKONDIGD NIET TE ZULLEN OVERGAAN TOT EEN VRIJWILLIG
EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD OP DE AANDELEN EN WARRANTS VAN
RESILUX

Wetteren, België – 28 maart 2017
Resilux bevestigt vandaag dat Bain Capital Europe Fund IV, L.P. ("Bain Capital") heeft aangekondigd
dat haar indirecte dochtervennootschap, Raven Bidco 2 S.à.r.l. niet zal overgaan tot een vrijwillig en
voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten op alle aandelen en warrants uitgegeven door
Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussels: RES), zoals oorspronkelijk aangekondigd op
3 februari 2017.
Resilux noteert, zoals aangegeven in het persbericht van Bain Capital van 28 maart 2017, dat Bain
Capital heeft besloten om niet over te gaan tot een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod
op alle aandelen en warrants uitgegeven door Resilux vermits Bain Capital door de Duitse
mededingingsautoriteit op de hoogte werd gebracht van het feit dat de voorgenomen gezamenlijke
verwerving van Resilux en Petainer geen goedkeuring heeft verkregen in een Fase I onderzoek en
onderworpen zou moeten worden aan een Fase II onderzoek, hetgeen zulke gecombineerde acquisitie
zou bemoeilijken in de context van de vereiste timing voor een delisting van Resilux.
Resilux noteert, zoals aangegeven in het persbericht van Bain Capital van 28 maart 2017, dat de
beslissing van Bain Capital om de verwerving van Resilux niet langer na te streven geen enkele
wijziging inhoudt in de beoordeling van de sterktes van zowel Resilux als Petainer en dat zulke
beslissing geenszins het resultaat is van negatieve bevindingen tijdens het due diligence onderzoek.
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 Brussels. Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje,
Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije en in de V.S.
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
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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.
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