
 

Persbericht   
 

 

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING 

IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF 

JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DE 

PUBLICATIE ERVAN ONGEOORLOOFD ZOU ZIJN  

 

Greiner AG kondigt de goedkeuring en publicatie aan van 

het Prospectus in verband met zijn voorwaardelijk 

vrijwillig openbaar overnamebod op Recticel NV 

(Euronext:REC) 

 
▪ De initiële aanvaardingsperiode gaat in op 14 oktober 2021 en zal naar 

verwachting eindigen op 17 december 2021 om 16.00 uur Belgische tijd.  

▪ De betaling van de biedprijs wordt verwacht op 23 december 2021. 

▪ De biedprijs voor de aandeelhouders van Recticel is 13,50 EUR per aandeel en 

tussen 5,20 EUR en 8,07 EUR per inschrijvingsrecht, afhankelijk van de 

uitoefenprijs en de looptijd.  

 

Kremsmünster, Oostenrijk, 6 oktober 2021. Greiner kondigt vandaag de publicatie aan van 

haar Prospectus na goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

("FSMA") in België. Het Prospectus heeft betrekking op het voorwaardelijk vrijwillig 

openbaar overnamebod van Greiner om een meerderheid van de aandelen van Recticel 

te verwerven (het "Bod"). Recticel zal naar verwachting te zijner tijd haar memorie van 

antwoord publiceren. De initiële aanvaardingsperiode gaat in op 14 oktober 2021 en zal 

naar verwachting eindigen op 17 december 2021 om 16.00 uur Belgische tijd. Betaling van 

de biedprijs wordt verwacht op 23 december 2021. 

 

Het Bod is onder meer onderworpen aan een aanvaardingsvoorwaarde van 50% (met 

inbegrip van het door Greiner te verwerven belang in Compagnie du Bois Sauvage) en aan 

het verkrijgen van reglementaire Fase I-goedkeuringen van bevoegde 

mededingingsautoriteiten in de Europese Unie en andere relevante jurisdicties. Tot dusver 

heeft Greiner reeds goedkeuring ontvangen van de mededingingsautoriteiten in Servië en 

Turkije en heeft zij haar dossier ingediend in Marokko. Greiner bevindt zich momenteel in 

de pre-aanmeldingsfase bij de diensten van de Europese Commissie en streeft ernaar in 

de eerste helft van oktober 2021 een formele aanmelding bij de Europese Commissie in te 

dienen en verwacht bijgevolg dat eind november of begin december 2021 een Fase I-

goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie verleend zal worden.

 

 



 
 

Zoals in mei aangekondigd, heeft Greiner het Bod uitgebracht tegen een prijs van 13,50 

EUR per aandeel. Het Bod heeft ook betrekking op alle door Recticel uitgegeven 

inschrijvingsrechten. De geboden prijs voor elk inschrijvingsrecht varieert afhankelijk van 

de uitoefenprijs en de looptijd van de inschrijvingsrechten en varieert van 5,20 EUR tot 

8,07 EUR voor elk inschrijvingsrecht. 

 

De nauwe samenwerking tussen Greiner en Recticel als gevolg van de transactie zal twee 

solide spelers in aan elkaar grenzende marktsegmenten, comfortschuim en technisch 

schuim, samenbrengen. Dit zal de groei van beide bedrijven versnellen en de Europese 

schuimindustrie versterken om effectief te concurreren op wereldschaal. 

Verwacht wordt dat het bod in het vierde kwartaal van 2021 zal worden afgerond. Na de 

succesvolle afronding van de transactie heeft Greiner de intentie de beursnotering van 

Recticel op Euronext Brussels te behouden. De volledige details en voorwaarden van het 

voorwaardelijk bod kunnen worden geraadpleegd in het Prospectus dat vandaag is 

gepubliceerd.  

 

CEO Axel Kühner merkte op: "De publicatie van het Prospectus is een belangrijke mijlpaal. 

Wij bevestigen onze inzet voor het Bod en het creëren van aanzienlijke waarde door deze 

combinatie voor alle belanghebbenden. Samen zullen Recticel en Greiner in staat zijn om 

het aanbod van flexibele schuimen te verbreden in het belang van onze bedrijven en dus 

onze klanten." 

 

Het Prospectus is beschikbaar op de volgende websites: 

www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands) en 

www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans) en op de websites van Recticel 

(https://www.recticel.com) en Greiner (https://www.greiner.com/en/press/newsroom). 

 

Na goedkeuring door de FSMA zal de memorie van antwoord beschikbaar zijn op de 

volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands) en 

www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans) en op de websites van Recticel 

(https://www.recticel.com) en Greiner (https://www.greiner.com/en/press/newsroom). De 

memorie van antwoord is kosteloos verkrijgbaar op papier door een verzoek daartoe te 

richten aan Recticel.   

 

BNP Paribas Fortis NV treedt op als exclusief financieel adviseur voor Greiner. Linklaters 

LLP, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH, Hengeler Mueller en 

Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH) treden op als juridisch adviseurs 

en Brunswick Group als communicatieadviseur voor Greiner. 

 

Juridische disclaimers  

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in enig land of 

gebied waar de publicatie ervan of de aanbiedingen waarnaar in dit persbericht wordt 

verwezen, onwettig zouden zijn of waar de registratie of enige andere deponering van 

documenten vereist zou zijn. Iedereen die in het bezit is van dit persbericht moet zich 

onthouden van het publiceren, distribueren en verspreiden ervan in de betrokken landen 

en gebieden. 

 

http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/
https://www.greiner.com/en/press/newsroom
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/
https://www.greiner.com/en/press/newsroom


 
 

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in de Verenigde 

Staten, Canada, Australië of Japan. Het openbare overnamebod waarnaar in dit 

persbericht wordt verwezen, zal niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden verruimd naar 

de Verenigde Staten en zal geen gebruikmaken van jurisdictionele middelen (zoals de 

postdiensten, telefoonnetwerken, financiële markten, het internet of enige andere 

middelen) van de Verenigde Staten. Dit persbericht vormt geen verruiming tot de 

Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan van enig in dit persbericht genoemd bod. 

  

Bovendien vormt of maakt dit persbericht geen deel uit van een aanbod tot verkoop en 

vormt evenmin een uitnodiging tot het plaatsen van een order tot aankoop van financiële 

instrumenten in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied. 

 

Dit persbericht is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Bij discrepanties 

tussen de Engelse en Nederlandse versie van het persbericht, zal de Engelse versie 

primeren. 
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++++ 
Greiner 

Greiner heeft zijn hoofdkantoor in Kremsmünster, Oostenrijk en beschikt over vier operationele divisies, 

bestaande uit Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner Extrusion en NEVEON (voorheen Greiner Foam). 



 
 

Greiner is een van de toonaangevende producenten van schuim en verwerkers van kunststoffen voor de 

verpakkings-, meubel-, sport-, automobiel-, medische technologie- en farmaceutische sectoren. Het behoort 

ook tot de topfabrikanten van extrusielijnen, gereedschappen en volledige profielextrusiefabrieken. In het 

boekjaar 2020 behaalde Greiner een omzet van 1,930 miljard EUR en beschikte het over een 

personeelsbestand van ongeveer 11.000 werknemers op 139 locaties in 34 landen. De CEO van Greiner is 

Axel Kühner en zijn CFO is Hannes Moser. www.greiner.com  

 

http://www.greiner.com/

