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PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Mededeling overeenkomstig artikel 7 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

RAAD VAN BESTUUR STELT KAPITAALVERMINDERING VOOR

Wetteren, België – 18 mei 2017, 17u45

De raad van bestuur van Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussels: RES) heeft op 17 mei 2017 beslist tot het
bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering op 28 juni 2017 ter goedkeuring van het voorstel
van de raad van bestuur om excessieve middelen en reserves van Resilux te laten terugvloeien naar de
aandeelhouders voor een bedrag van 33.005.218,00 EUR (of 16,30€ per aandeel) door middel van een
kapitaalvermindering (i.e. vermindering van het gestort kapitaal en de uitgiftepremies). Deze
kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met een vernietiging van aandelen.
Indien de kapitaalvermindering zal worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, zal de
betaling ervan plaatsvinden nadat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld. De raad van bestuur zal in dit geval
worden gemachtigd om de procedure, formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de
kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
Onder voorbehoud van goedkeuring van de kapitaalvermindering, zal het recht tot betaling van de
kapitaalvermindering worden vertegenwoordigd door coupon nummer 16.
De verwachting is om de kapitaalvermindering en de betaling ervan af te ronden in de maand september 2017.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Resilux via info@resilux.com.

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, Servië en in de V.S.
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