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Quvadec NV verwerft 95,60% van de aandelen van Resilux NV en gaat over tot uitkoopbod 
 Resilux NV verlaat de beurs op 1 juni 2022 

 
 

SUCCESVOL OVERNAMEBOD VAN QUVADEC OP RESILUX 
 

Wetteren, België – 9 mei 2022, 08.00 
 
Quvadec NV (“Quvadec” of de “Bieder”) en Resilux NV (“Resilux” of de “Doelvennootschap”) kondigen 
vandaag aan dat de Bieder 1.917.314 (95,60%) aandelen in de Doelvennootschap heeft verworven na afsluiting 
van de initiële aanvaardingsperiode van haar verplicht openbaar overnamebod (het “Bod”) op 5 mei 2022. 
Hiermee heeft de Bieder de drempel overschreden die de Bieder toelaat om een vereenvoudigd uitkoopbod te 
lanceren. 

De Bieder zal op maandag 16 mei 2022 overgaan tot betaling van de biedprijs aan de aandeelhouders die hun 
aandelen inbrachten tijdens de initiële aanvaardingsperiode van het Bod.  

Vanaf dinsdag 17 mei 2022 tot en met dinsdag 31 mei 2022 om 16:00 krijgen aandeelhouders die hun aandelen 
nog niet hebben aangeboden in het Bod alsnog de mogelijkheid om via hun financiële tussenpersoon de biedprijs 
van EUR 235 per aandeel te bekomen. Daarna zullen zij deze bij de Deposito- en Consignatiekas dienen op te 
vragen. 

De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens deze laatste aanvaardingsperiode worden aangeboden 
zal uiterlijk op vrijdag 10 juni 2022 plaatsvinden. De aandelen die bij het verstrijken van deze 
aanvaardingsperiode niet zijn aangeboden, zullen worden geacht van rechtswege aan de Bieder te zijn 
overgedragen. De noodzakelijke middelen voor de betaling van de biedprijs voor de aldus overgedragen aandelen 
zal in bewaring worden gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas ten gunste van hun vroegere eigenaars. Na 
afloop van het uitkoopbod zal Euronext Brussel op woensdag 1 juni 2022 ambtshalve overgaan tot de schrapping 
van het aandeel Resilux (RES). 

Het Prospectus en de aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van BNP 
Paribas Fortis, of telefonisch bij BNP Paribas Fortis op het nummer +32 2 433 41 13. Het Prospectus en de 
aanvaardingsformulier zijn tevens beschikbaar op de volgende websites: 
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in 
het Frans) en www.resilux.com/EN/investors/publicoffer.html. 

Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van het Prospectus wordt ter beschikking gesteld op de 
bovenvermelde websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaling van de 
samenvatting van het Prospectus enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie anderzijds, heeft de 
Nederlandstalige versie voorrang. De Bieder heeft de respectieve versies nagekeken en is verantwoordelijk voor 
de overeenstemming ervan. 

Over Quvadec 
 
Quvadec is een dochtervennootschap van Quva NV, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod 
op Resilux. 
 
Quva is de lange termijn en volledig privé gehouden investeringsvennootschap van de familie Pascal Vanhalst. Quva verschaft 
geduldig kapitaal dat vooraanstaande ondernemingen op de B2B markt ondersteunt om organisch en strategisch te groeien. 
Quva heeft haar hoofdzetel in Kortrijk, België en werd opgericht in 2021 door Pascal Vanhalst. Andere investeringen zijn Mateco, 
Suspa, Abriso-Jiffy, Condoor en TVH Equipment.  
 
 



 
 

 

Over Resilux 
 
Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en de verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden 
gebruikt voor het verpakken van water, frisdranken, oliën, melk, bier, fruitsappen, enz. Per 1 oktober 2017 heeft Resilux haar 
kernactiviteit uitgebreid met de recyclage van PET in Zwitserland. Resilux NV was oorspronkelijk een familiebedrijf en werd 
opgericht in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op Euronext Brussel. Resilux NV heeft productievestigingen 
in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije, Servië, Roemenië en in de V.S. 
 
 
Disclaimer 
 
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse 
versie doorslaggevend. 
 
Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Resilux, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie 
dan ook in enige jurisdictie met betrekking tot Resilux. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van het 
door de FSMA goedgekeurde prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin 
opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere 
verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of de hierin opgenomen 
aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in 
dergelijke jurisdicties. Quvadec en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 
schending van deze beperkingen door enig persoon. 
 


