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Quvadec NV lanceert haar verplicht openbaar overnamebod op de resterende aandelen in Resilux NV  
 

 
Wetteren, België – 6 april 2022, 07.45 

 

Quvadec NV lanceert haar verplicht openbaar overnamebod op de resterende aandelen in Resilux NV  

Resilux NV (“Resilux” of de “Doelvennootschap”) kondigt aan dat Quvadec NV (“Quvadec” of de “Bieder”) 

vandaag haar eerder aangekondigde verplicht openbaar overnamebod heeft gelanceerd op alle aandelen in 

Resilux NV  (Euronext Brussel: RES) die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de Bieder 

of de met hem verbonden personen (het “Bod”).  

De initiële aanvaardingsperiode met betrekking tot het Bod wordt geopend op 11 april 2022. De biedprijs bedraagt 

EUR 235 in contanten per aandeel. 

Belangrijkste kenmerken van het Bod 

De belangrijkste kenmerken van het Bod kunnen als volgt worden samengevat: 

Initiële aanvaardingsperiode van 11 april 2022 tot en met 5 mei 2022 om 16:00 uur (Belgische tijd) 

Biedprijs EUR 235 in contanten per aandeel 

Premie De Bieder is van mening dat de Biedprijs van EUR 235 per aandeel een 

aantrekkelijke en billijke prijs inhoudt. De Biedprijs vertegenwoordigt een 

premie van 34,1%, 31,0%, 33,2%, en 43,4% ten opzichte van de volume-

gewogen gemiddelde aandelenkoers van het aandeel van de 

Doelvennootschap over een periode van respectievelijk één, drie, zes en 

twaalf maanden voorafgaand aan 25 november 2021 (de 

Aankondigingsdatum). Daarnaast vertegenwoordigt de Biedprijs van EUR 235 

per aandeel een premie van 38,6% ten opzichte van de slotkoers van het 

aandeel op de Aankondigingsdatum. 

Bekendmaking van de 

resultaten van de initiële 

aanvaardingsperiode 

De resultaten van de initiële aanvaardingsperiode zullen worden 

bekendgemaakt op 9 mei 2022. 

Initiële betaaldatum De biedprijs zal worden betaald uiterlijk op de tiende (10de) werkdag volgend 

op de bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode. 

Momenteel verwacht de Bieder om de biedprijs te betalen op 16 mei 2022. 

Voorwaarden Het Bod is onvoorwaardelijk.  

Heropening De Bieder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de initiële 

aanvaardingsperiode het Bod vrijwillig te heropenen, naar eigen goeddunken. 

Een dergelijke vrijwillige heropening zal ingaan binnen tien werkdagen na de 

publicatie van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode. De 

aanvaardingsperiode van de vrijwillige heropening zal minimaal vijf en 

maximaal vijftien werkdagen bedragen. In geen geval zal de totale duur van 

de initiële aanvaardingsperiode en de aanvaardingsperiode van de vrijwillige 

heropening in totaal tien weken overschrijden. 



 
 

 

Bij een eventuele verplichte heropening zal het Bod binnen de tien werkdagen 

na de publicatie van de resultaten van de laatste aanvaardingsperiode of de 

vaststelling van het feit dat tot de verplichte heropening aanleiding geeft, 

worden heropend voor een volgende aanvaardingsperiode van minimaal vijf 

en maximaal vijftien werkdagen. 

Uitkoopbod Indien de Bieder na een aanvaardingsperiode ten minste 95% van de 

aandelen van de Doelvennootschap bezit, zal de Bieder vervolgens een 

vereenvoudigd uitkoopbod uitbrengen. Ten gevolge van het uitkoopbod zullen 

alle resterende aandelen van rechtswege worden overgedragen aan de 

Bieder. Dit zal leiden tot de schrapping van de notering van de aandelen van 

de Doelvennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. 

Prospectus, 

aanvaardingsformulieren en 

memorie van antwoord  

Het prospectus ("Prospectus") en het memorie van antwoord betreffende 

het Bod werden goedgekeurd door de FSMA op 5 April 2022. 

Het Prospectus wordt in België openbaar gemaakt in de officiële, 

Nederlandstalige versie. 

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 

https://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. 

Aanvaarding van het Bod Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Bod aanbieden door het 

toepasselijke aanvaardingsformulier, in te vullen, te ondertekenen en in te 

dienen volgens de instructies vermeld op het formulier of op een andere 

manier te laten registreren bij de Loketinstelling, en dit uiterlijk op de laatste 

dag van de initiële aanvaardingsperiode om 16:00 uur (Belgische tijd) of, 

desgevallend, van de daaropvolgende aanvaardingsperiode van iedere 

heropening van het Bod. 

Het ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier kan kosteloos 

rechtstreeks ingediend worden in de kantoren van de Loketinstelling. 

Aandeelhouders kunnen er ook voor opteren om hun aanvaarding 

rechtstreeks of onrechtstreeks te laten registreren bij andere financiële 

tussenpersonen. In dat geval wordt hen aangeraden om navraag te doen over 

de kosten en tarieven die deze instellingen zouden aanrekenen, aangezien zij 

die zelf moeten dragen. Deze financiële tussenpersonen moeten desgevallend 

de procedures zoals beschreven in het Prospectus naleven. 

Aandeelhouders die aandelen in gedematerialiseerde vorm aanhouden en die 

in het Bod wensen aan te bieden, geven de financiële tussenpersoon waar die 

gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden opdracht om de 

aangeboden aandelen onmiddellijk van hun effectenrekening aan (de 

Loketinstelling ten voordele van) de Bieder over te dragen.  

Aandeelhouders die aandelen op naam aanhouden, zullen van de 

Doelvennootschap een brief ontvangen die hun eigendom van het aantal 

aandelen bewijst (met inbegrip van een kopie van de relevante pagina van 

http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://urldefense.com/v3/__https:/www.resilux.com/EN/investors/publicoffer.html__;!!Hj9Y_P0nvg!Eh_jyAc6tmRyP7pm4bQQYFbBulGbpU0roK0O4O8xR_wdnKmqVUljjJe4uvPFAjmMC3NJ4g$


 
 

 

het aandelenregister) en die de procedure uiteenzet die aandeelhouders 

dienen te volgen om hun volledig ingevuld en naar behoren ondertekend 

aanvaardingsformulier in te dienen.  

De aandeelhouders die zowel aandelen op naam als gedematerialiseerde 

aandelen aanhouden, dienen twee afzonderlijke aanvaardingsformulieren in 

te vullen: (i) één formulier voor de aandelen op naam die in het Bod worden 

ingebracht en dat bij de Doelvennootschap dient te worden ingediend, en (ii) 

één formulier voor de gedematerialiseerde aandelen die in het Bod worden 

ingebracht en dat bij de financiële tussenpersoon waar die 

gedematerialiseerde Aandelen worden aangehouden, dient te worden 

ingediend. 

Belastingen De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen. 

Loketinstelling 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 


