
 

  PRESS RELEASE - REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION  Communication in accordance with Article 8, paragraph 1 of the Belgian Royal Decree of 27 April 2007 on public tender offers   Quva NV signs agreement to acquire a 57.51% stake in Resilux NV - transaction to be followed by a mandatory tender offer by Quva for the remaining shares of Resilux NV at a price of EUR 235 per share    Kortrijk, Belgium – 25 November 2021, 11.45 PM  Acquisition of a 57.51% stake in Resilux NV by Quva NV Quva NV (“Quva”) announces today that it has reached an agreement with the members of the De Cuyper family and their affiliates (the "Reference Shareholders") to acquire, via a subsidiary to be established (“Bidco”), all of the shares of Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussels: RES), held by the Reference Shareholders, representing a total of 57.51% of the issued shares in Resilux (the "Acquisition").  The purchase price payable by Quva for the Resilux shares acquired from the Reference Shareholders is equal to EUR 235 per share. The completion of the Acquisition is still subject to merger control approval. The Acquisition will be followed by a mandatory tender offer for the remaining shares of Resilux Following completion of the Acquisition, Quva (via Bidco) will launch a mandatory public tender offer ("Mandatory Tender Offer") for the remaining shares of Resilux at a price equal to EUR 235 per share. This price per share represents a premium of 38.64% to today's closing share price and a premium of 33.02% to the volume weighted average share price of Resilux over the last six months. The price will be payable by Quva in cash. Quva anticipates that the Acquisition will be completed and the Mandatory Tender Offer will be launched in Q1 2022, subject to the relevant approvals being obtained. In accordance with applicable Belgian regulations, the Mandatory Tender Offer will be unconditional. The current co-CEOs of Resilux, namely Dirk De Cuyper and Peter De Cuyper1, will, as part of the transaction, be required to reinvest, (directly or indirectly) and on a pari passu basis, part of the proceeds received pursuant to the Acquisition in Bidco, following which Bidco will be held 85% by Quva and 15% by companies controlled by Dirk De Cuyper and Peter De Cuyper. In addition, they are required to remain active as co-CEOs within the Resilux Group for at least 12 to 24 months.   Following closing of the Mandatory Tender Offer, Quva intends to launch a squeeze-out bid if the conditions for such a squeeze-out bid are met to delist Resilux from Euronext Brussels.  This announcement does not constitute formal notification of a public tender offer within the meaning of the Belgian Law of 1 April 2007 and the Belgian Royal Decree of 27 April 2007 on public tender offers. If the Acquisition is completed and Quva becomes obliged to launch a Mandatory Tender Offer, full details thereof will be included in the offer document to be filed with the Belgian Financial Services and Markets Authority. In the event that the Acquisition would not be completed and the Mandatory Tender Offer would not be triggered, Resilux and Quva will issue a further public announcement to that effect.                                                              1 In their capacity of permanent representatives of respectively, Didec Management BV and Fodec Management BV. 



  
For further information, please contact: Quva – Jan Nelissen, via email: info@quva.com.   About Resilux  Resilux NV specialises in the manufacture and sales of PET preforms and bottles. These preforms and bottles are used for the packaging of water, soft drinks, oils, milk, beer, juices etc. Resilux NV originally was a family business, and was established in 1994. Since 3 October 1997, Resilux NV has been listed on Euronext Brussels. Resilux NV has production units in Belgium, Spain, Switzerland, Greece, Russia, Hungary, Serbia, Romania and in the U.S.  About Quva  Quva is the long term and fully privately held investment company of the Pascal Vanhalst family. Quva provides patient capital that supports prominent companies within the B2B market to grow organically and strategically. Quva is headquartered in Kortrijk, Belgium and was created in 2021 by Pascal Vanhalst. Other investments include Mateco, Suspa, Abriso-Jiffy, Condoor and TVH Equipment.   Disclaimer  This press release is also published in Dutch. If this should create ambiguities, the Dutch version will prevail.  This announcement does not constitute a tender offer for securities of Resilux nor a solicitation by anyone in any jurisdiction in respect thereof. If a bid to purchase securities of Resilux through a public tender offer is proceeded with, such bid will and can only be made on the basis of a prospectus approved by the FSMA. No action has been taken to enable a public tender offer in any jurisdiction and no such actions will be taken before completion of the Acquisition. Neither this announcement nor any other information in respect of the matters contained herein may be supplied in any jurisdiction where a registration, qualification or any other obligation is in force or would be with regard to the content hereof or thereof. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws and regulations in such jurisdictions. Quva and its affiliates explicitly decline any liability for breach of these restrictions by any person.  



 

  PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP  Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen   Quva NV tekent overeenkomst om een belang van 57,51% te verwerven in Resilux NV - transactie gevolgd door een verplicht overnamebod door Quva op de resterende aandelen van Resilux NV tegen een prijs van EUR 235 per aandeel    Kortrijk, België – 25 november 2021, 23.45  Overname van een belang van 57,51% in Resilux NV door Quva Quva NV (“Quva”) kondigt vandaag aan dat zij een overeenkomst heeft bereikt met de leden van de familie De Cuyper en hun verbonden personen (de "Referentieaandeelhouders") om, via een nog op te richten dochtervennootschap (“Bidco”), alle aandelen in Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussels: RES), gehouden door de Referentieaandeelhouders, die in totaal 57,51% van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, te verwerven (de "Overname").  De door Quva te betalen koopprijs voor de Resilux aandelen verworven van de Referentieaandeelhouders is gelijk aan EUR 235 per aandeel. De voltooiing van de Overname is nog onderworpen aan goedkeuringen in het kader van concentratiecontrole. De Overname zal gevolgd worden door een verplicht overnamebod voor de resterende aandelen in Resilux In navolging van de voltooiing van de Overname zal Quva (via Bidco) een verplicht openbaar overnamebod lanceren ("Verplicht Overnamebod") voor de resterende aandelen in Resilux voor een prijs gelijk aan EUR 235 per aandeel. Deze prijs per aandeel vertegenwoordigt een premie van 38,64% ten opzichte van de slotkoers van vandaag en een premie van 33,02% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde aandelenprijs (VWAP) van de aandelen in Resilux gedurende de laatste zes maanden. De prijs zal betaald worden door Quva in cash. Quva verwacht dat de Overname zal worden voltooid en het Verplichte Overnamebod zal worden gelanceerd in het eerste kwartaal van 2022, op voorwaarde dat de nodige goedkeuringen worden verleend.  Overeenkomstig de toepasselijke Belgische regelgeving zal het Verplicht Overnamebod onvoorwaardelijk zijn. De huidige co-CEOs van Resilux, met name Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper1, zullen, als onderdeel van de transactie, vereist zijn om (direct of indirect) en op pari passu basis, een deel van de opbrengsten ontvangen uit hoofde van de Overname te herinvesteren in Bidco, waarna Bidco voor 85% in handen zal zijn van Quva en voor 15% in handen van vennootschappen gecontroleerd door Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Daarenboven dienen zij gedurende minstens 12 tot 24 maanden actief te blijven als co-CEOs binnen de Resilux Groep.   Na afsluiting van het Verplicht Overnamebod, heeft Quva de intentie om een uitkoopbod uit te brengen indien de voorwaarden voor dergelijk uitkoopbod vervuld zijn, om de notering van Resilux op Euronext Brussel te schrappen.                                                              1 In hun hoedanigheid van permanente vertegenwoordigers van respectievelijk, Didec Management BV en Fodec Management BV. 



  Deze aankondiging vormt geen formele kennisgeving van een openbaar overnamebod in de zin van de Belgische Wet van 1 April 2007 en het Belgische Koninklijk Besluit van 27 April 2007 op openbare overnamebiedingen. Indien de Overname afgerond wordt en Quva verplicht wordt een Verplicht Overnamebod uit te brengen, zullen alle details daarover worden opgenomen in het aanbiedingsdocument dat bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal worden ingediend. In het geval dat de Overname niet wordt afgerond en het Verplichte Overnamebod niet wordt uitgebracht, zullen Resilux en Quva hieromtrent een nadere openbare mededeling doen.  Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met: Quva – Jan Nelissen, via email: info@quva.com.   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. 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 Quva  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. 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. Er is geen actie ondernomen om een openbaar overnamebod in enige jurisdictie mogelijk te maken en dergelijke acties zullen ook niet worden ondernomen vóór de afronding van de Overname. 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.  
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