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 Quvadec NV verwerft een belang van 57,51% in Resilux NV    Wetteren, België – 14 februari 2022, 17u40  Quvadec NV verwerft een belang van 57,51% in Resilux NV  Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussel: RES), werd vandaag op de hoogte gebracht door Quva NV (“Quva”) en de leden van de familie De Cuyper en hun verbonden personen (de "Familie De Cuyper") dat Quva NV, via een dochtervennootschap genaamd Quvadec NV ("Quvadec"), alle aandelen in Resilux gehouden door de Familie De Cuyper (in totaal 57,51% van de uitgegeven aandelen) heeft verworven (de "Overname"). De aandelen werden verworven door Quvadec ingevolge de overeenkomst afgesloten tussen Quva en de Familie De Cuyper op 25 november 2021 waarvan de opschortende voorwaarden inzake concentratiecontrole intussen vervuld zijn. De door Quvadec betaalde koopprijs voor de Resilux aandelen verworven van de Familie De Cuyper is gelijk aan EUR 235 per aandeel. Ten gevolge van de Overname overschrijdt Quvadec de drempel voor het verplicht uitbrengen van een overnamebod op de resterende aandelen in Resilux, zoals voorzien door het Belgische Koninklijk Besluit van 27 April 2007 op openbare overnamebiedingen. Deze aankondiging vormt geen formele kennisgeving van een openbaar overnamebod in de zin van Art 7 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 April 2007 op openbare overnamebiedingen.     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. Indien een bod tot aankoop van effecten van Resilux via een openbaar overnamebod wordt uitgebracht, zal en kan een dergelijk bod enkel worden uitgebracht op basis van een 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. Quva en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.  


