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Ontex board unanimously rejects revised 

interest from PAI; considers the matter closed   
 

Aalst-Erembodegem (Belgium), September 3, 2018 – Ontex Group NV 

(“Ontex” or, the “Company” / Euronext: Ontex) is providing an update on 

the unsolicited and non-binding proposal relating to a possible cash offer for 

the outstanding shares in Ontex by PAI Partners SAS (“PAI”). 

 

The Ontex board of directors confirms that it has received an updated indication of 

interest, expressed as final, from PAI that was below the value of their previous 

proposal. The Ontex board of directors unanimously agreed that it could not 

recommend an offer on the terms being discussed and now considers the matter 

closed. On that basis, PAI informed Ontex that it also considers the matter closed. 

 

The board of directors continues to have full confidence in the strategy being 

executed by the management team and believes that this will deliver attractive long-

term value to Ontex’s shareholders. Ontex H1 2018 results, published on July 26, 

demonstrated clear progress against the Company's 2018 priorities, with continued 

strong demand for our products, early indications of improvements in Brazil, positive 

price/mix and a sequential improvement in margins in Q2 despite severe input cost 

and FX headwinds.   

 

Ontex Chairman Luc Missorten said: “The board of directors has full confidence in the 

group’s strategy and our recent results demonstrate that clear progress is being 

made. The approach from PAI has strengthened our resolve to deliver value faster. 

The board of directors is conducting a comprehensive review of the available options 

to accelerate the delivery of value for the benefit of our shareholders. The board of 

directors expects this review to be completed by the end of Q4 2018.“  
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PRESS ENQUIRIES 
 
Teneo  
London:     Brussels: 
Charles Armitstead    Ruud Wassen 
+44 7703 330269    +32 (479) 471 583 
charles.armitstead@teneobluerubicon.com ruud.wassen@teneocabinetdn.com  

or      or 
 
Rob Morgan     Christophe Christiaens 
+44 7557 413275    +32 (484) 832 704 
robert.morgan@teneobluerubicon.com christophe.christiaens@teneocabinetdn.com  
 
 

About Ontex  

Ontex is a leading international provider of personal hygiene solutions, with expertise in baby 
care, feminine care and adult care. Ontex’s innovative products are distributed in more than 
110 countries through Ontex brands such as BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, 
Canped, ID and Serenity, as well as leading retailer brands. 
Employing 11,000 passionate people all over the world, Ontex has a presence in more than 22 
countries, with its headquarters in Aalst, Belgium. Ontex is part of the Bel20 and STOXX® 

Europe 600.  
To keep up with the latest news, visit www.ontexglobal.com or follow us on LinkedIn.  
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De raad van bestuur van Ontex wijst unaniem 

een gewijzigde indicatie van interesse van PAI 

af en beschouwt de zaak als gesloten 
 

 

 

Aalst-Erembodegem (België), 3 september 2018 – Ontex Group NV (“Ontex” 

of de “Vennootschap” / Euronext: Ontex) geeft een update omtrent het 

ongevraagd en niet-bindend voorstel met betrekking tot een mogelijk bod in 

cash op de uitstaande aandelen van Ontex door PAI Partners SAS (“PAI”).  

 

De raad van bestuur van Ontex bevestigt dat het een geüpdatete indicatie van interesse 

heeft ontvangen van PAI, die als finaal werd bestempeld en waarvan de waarde lager 

lag dan hun eerdere voorstel.  De raad van bestuur van Ontex heeft unaniem besloten 

dat het een bod tegen dergelijke voorwaarden niet kon aanbevelen en dat het de zaak 

als gesloten beschouwt.  In het licht daarvan heeft PAI Ontex op de hoogte gebracht 

dat het de zaak ook als gesloten beschouwt. 

 

De raad van bestuur behoudt het volle vertrouwen in de strategie van het management 

en is ervan overtuigd dat deze strategie aantrekkelijke lange termijn groei zal realiseren 

voor de aandeelhouders van Ontex.  De H1 2018 resultaten van Ontex, die werden 

bekendgemaakt op 26 juli, toonden een duidelijke vooruitgang aan wat betreft de 

prioriteiten van de Vennootschap voor 2018, met een blijvende sterke vraag voor onze 

producten, de eerste tekenen van verbeteringen in Brazilië, een positieve prijs/product 

mix en een sequentiële verbetering van de marges in het tweede kwartaal ondanks 

stijgende inputkosten en wisselkoerstegenwind. 

 

De voorzitter van de raad van bestuur van Ontex, Luc Missorten: “De raad van bestuur 

heeft het volste vertrouwen in de strategie van de groep en onze recente resultaten 

tonen aan dat er een duidelijke vooruitgang wordt gemaakt.  De benadering door PAI 

heeft ons voornemen om sneller waarde te leveren versterkt.  De raad van bestuur is 

een grondige beoordeling aan het uitvoeren van de beschikbare opties om het leveren 

van waarde voor onze aandeelhouders te versnellen.  De raad van bestuur verwacht 

deze beoordeling af te ronden tegen het einde van Q4 2018. 
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VRAGEN VAN BELEGGERS 
 
Philip Ludwig 

+32 53333730 

philip.ludwig@ontexglobal.com 
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Teneo  
London:     Brussels: 
Charles Armitstead    Ruud Wassen 

+44 7703 330269    +32 (479) 471 583 
charles.armitstead@teneobluerubicon.com ruud.wassen@teneocabinetdn.com  
of      of 
Rob Morgan     Christophe Christiaens 

+44 7557 413275    +32 (484) 832 704 
robert.morgan@teneobluerubicon.com christophe.christiaens@teneocabinetdn.com  

 
 
 

Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 

met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en 

volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen 

via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net 

als via andere toonaangevende retailermerken. 

Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex en we zijn aanwezig in 

22 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en 

de STOXX® Europe 600-index. 

Om het laatste nieuws bij te houden, bezoek www.ontexglobal.com of volg ons op LinkedIn. 
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