Communication in accordance with section 8, §1 of the Belgian Royal Decree of 27 April 2007 on public tender offers.
Press release

London, United Kingdom – 28 March 2017

BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY ANNOUNCES THAT IT IS NOT PROCEEDING WITH THE
ACQUISITION OF RESILUX

Bain Capital Europe Fund IV, L.P. (“Bain Capital”) announces that its indirect subsidiary Raven Bidco
2 S.à.r.l.1 is not proceeding with its previously intended acquisition of Resilux NV2 (“the Acquisition”).
Bain Capital has made this decision because it has been notified by the Bundeskartellamt, the German
anti-trust authority, that the intended combined acquisition of Resilux NV and Petainer Topco Limited3
has not received clearance in Phase I and would need to proceed to a Phase II review, which makes
this transaction difficult to pursue in the context of the required timeline for a delisting process.
The decision not to pursue the Acquisition does not reflect any change in opinion on the strengths of
either Resilux NV or Petainer, nor is it the result of adverse due diligence findings.
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About Bain Capital Private Equity
Bain Capital Private Equity has partnered closely with management teams to provide the strategic
resources that build great companies and help them thrive since our founding in 1984. Our global
team of approximately 220 investment professionals creates value for our portfolio companies
through our global platform and depth of expertise in key vertical industries including
consumer/retail, financial and business services, healthcare, industrials, and technology, media
and telecommunications. In addition to private equity, Bain Capital invests across asset classes
including credit, public equity and venture capital, and leverages the firm’s shared platform to

A limited liability company (“société à responsabilité limitée”) organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register under number B212953.
2 A public limited liability company, organised under the laws of Belgium, having its registered office at 4, Damstraat,
9230 Wetteren, Belgium and registered with the Crossroad Bank for Enterprises under number 0447.354.397, the
shares of which are admitted to trading on the regulated market of Euronext Brussels, under ISIN-Code
BE0003707214.
3 A private limited liability company organised under the laws of England, having its registered office at 4 th Floor,
Tavistock House (North), Tavistock Square, London, WC1H 9HR (United Kingdom) under registered number
10091857.
CF-6004975.1
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capture opportunities in strategic areas of focus.
For more information, visit www.baincapitalprivateequity.com
Disclaimer
This press release does not constitute an offer to purchase securities of Resilux nor a solicitation
by anyone in any jurisdiction in respect thereof. If Bain Capital decides to proceed with an offer to
purchase Resilux securities through a public tender offer, such offer will and can only be made on
the basis of an approved offer document by the FSMA. No action has been taken to enable a public
tender offer in any jurisdiction and no such steps shall be taken prior to Bain Capital’s decision to
proceed with a public tender offer. Neither this press release 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 financial laws
and regulations in such jurisdictions. Bain Capital and its affiliates explicitly decline any liability for
breach of these restrictions by any person.
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Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
Persbericht
[Vrije vertaling van de officiële Engelse versie]

Londen, Verenigd Koninkrijk – 28 maart 2017

BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY KONDIGT AAN DAT ZE NIET AL OVERGAAN TOT DE
VERWERVING VAN RESILUX NV

Bain Capital Europe Fund IV, L.P. (“Bain Capital”) kondigt aan dat haar onrechtstreekse
dochtervennootschap Raven Bidco 2 S.à r.l.1 niet zal overgaan tot de voorgenomen verwerving
van Resilux NV2. Bain Capital heeft deze beslissing genomen omdat zij door de Duitse
mededingingsautoriteit op de hoogte werd gebracht van het feit dat de voorgenomen
gecombineerde verwerving van Resilux NV en Petainer Topco Limited3 geen goedkeuring heeft
verkregen in een Fase I-onderzoek en onderworpen zou moeten worden aan een
Fase II-onderzoek, hetgeen de gecombineerde verwerving zou bemoeilijken in de context van de
vereiste timing voor een delisting van Resilux NV.
De beslissing om de verwerving van Resilux NV niet langer na te streven, houdt geen enkele
wijziging in van de beoordeling van de sterktes van zowel Resilux als Petainer, noch is dit het
resultaat van negatieve bevindingen tijdens het due diligence onderzoek.
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Over Bain Capital Private Equity
Bain Capital Private Equity werkt sinds zijn oprichting in 1984 nauw samen met managementteams
om de strategische middelen te verschaffen die aan de basis liggen van grote bedrijven en hen te
helpen tot volle bloei te doen komen. Ons wereldwijd team van ongeveer 220
investeringsprofessionals creëert waarde voor onze portfolio companies via ons wereldwijd
platform en onze deskundigheid in belangrijke verticale industrieën zoals consumenten/retail,
Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“société à responsabilité limitée”) opgericht naar Luxemburgs
recht, met maatschappelijke zetel te 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Groothertogdom Luxemburg
en ingeschreven bij het Registre de Commerce et des Sociétés onder nummer B212953.
2 Een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230
Wetteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0447.354.397.
3 Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Engels recht, met maatschappelijke
zetel te 4e Verdiep, Tavistock House (North), Tavistock Square, London, WC1H 9HR (Verenigd Koninkrijk) en
ingeschreven bij het Companies House onder nummer 10091857.
CF-6004975.1
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financiële en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, industrie, en technologie, media en
telecommunicatie. Naast private equity investeert Bain Capital doorheen vermogenscategorieën
waaronder kredieten, public equity en venture capital, en halen we baat uit het gedeelde platform
om opportuniteiten in strategische focusgebieden te benutten.
Voor meer informatie, zie www.baincapitalprivateequity.com
Disclaimer
Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten van Resilux te kopen, noch een daarmee verband
houdend verzoek gericht aan om het even welke persoon in eender welke jurisdictie. Indien Bain
Capital beslist om effecten van Resilux aan te kopen via een openbaar overnamebod, dan zal en
kan dit bod enkel worden gedaan op basis van een door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er
zijn geen stappen ondernomen om een openbaar overnamebod mogelijk te maken in enige
jurisdictie, noch zullen zulke stappen worden ondernomen vóór de beslissing van Bain Capital om
over te gaan tot een openbaar overnamebod. Noch dit persbericht noch enige andere informatie in
verband met wat hierin wordt vermeld, mag worden verspreid in enige jurisdictie waar een
registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn op basis van de inhoud
van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen zou een
overtreding kunnen inhouden van de financiële wetgeving en regelgeving in zulke jurisdicties. Bain
Capital en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die kan
ontstaan uit een overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.

2/2

