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Royal Reesink publiceert prospectus inzake overstap 

notering naar Euronext Amsterdam 

Royal Reesink N.V. (“Royal Reesink”) kondigt de publicatie aan van het 

prospectus inzake de overstap van haar notering naar Euronext Amsterdam, 

een gereglementeerde markt die wordt beheerd door Euronext Amsterdam N.V.  

 

De notering aan Euronext Amsterdam van de certificaten van gewone aandelen in het 

kapitaal van Royal Reesink gaat naar verwachting op 9 maart 2016 van start. Met de 

notering van de certificaten van gewone aandelen aan Euronext Amsterdam (onder het 

symbool “ROYRE”, ISIN-code NL0000379303) zal de notering aan Alternext Amsterdam 

(onder het symbool “ALRRE”) beëindigd worden. Bestaande houders van certificaten van 

gewone aandelen hoeven geen actie te ondernemen in verband met deze overstap naar 

Euronext Amsterdam. 

 

Het prospectus dat wordt uitgegeven in verband met de notering van de certificaten van 

gewone aandelen is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Royal Reesink te Apeldoorn 

en is tevens  beschikbaar op onze website (www.royalreesink.com). Royal Reesink zal 

geen nieuwe effecten uitgeven. Het prospectus heeft geen betrekking op een aanbieding 

van effecten.  

 

De verwachte notering van certificaten van gewone aandelen aan Euronext Amsterdam 

vloeit voort uit de beslissing van Euronext om de multilaterale handelsfaciliteit Alternext 

Amsterdam op te heffen. 

 

Zoals op 8 februari 2016 werd aangekondigd, bereidt River Acquisition B.V., een door 

een consortium van investeerders gecontroleerde vennootschap onder leiding van Gilde 

Buy Out Partners en dat tevens bestaat uit Todlin N.V. en Navitas B.V. (de “Bieder”), een 

aanbevolen openbaar bod in contanten voor op alle beursgenoteerde geplaatste 

certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink (de “Certificaten van 

Aandelen”) en alle niet-genoteerde geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van 

Royal Reesink die niet zijn geregistreerd op naam van Stichting Administratiekantoor van 

Aandelen Reesink (de “Geregistreerde Aandelen” en tezamen met de Certificaten van 

Aandelen, de “Aandelen”). Royal Reesink en de Bieder zijn overeengekomen dat, indien 

de Bieder ten minste 95% van de Aandelen verwerft, exclusief Aandelen gehouden door 

Royal Reesink en haar dochtermaatschappijen, en het openbare bod door de Bieder 

gestand wordt gedaan, Royal Reesink voornemens is de notering van de Certificaten van 

Aandelen aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk na afwikkeling van het bod te 

beëindigen.  

 

Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid 

tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren. 

 

Apeldoorn, 1 maart 2016 Directie Royal Reesink N.V. 

http://www.royalreesink.com/xxxx


 

Profiel Royal Reesink  

Royal Reesink focust op twee segmenten: Reesink Equipment en Reesink Industries.  

 

In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken 

en/of voeren sterke concepten voor de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, 

material handling, grond-, weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of 

rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, 

golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de 

logistieke branche die actief zijn in de sectoren food, non-food, industrie, overslag 

(havens), agri en GWW-sector. 

 

In Reesink Industries zijn onze bedrijven actief als distributeur van staal, persoonlijke 

beschermingsmiddelen en hydraulische componenten/systemen. In dit segment vindt 

levering met name plaats aan staalbouwers, constructiewerkplaatsen,  

installatiebouwers, technische groothandels, offshore en scheepvaartindustrie, 

machinefabrikanten en de agro-industrie. 

 

Zie ook: royalreesink.com 

 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

De heer G. van der Scheer, CEO Royal Reesink N.V. 

Tel.: +31 (0)575 599 301 

 


