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Greiner AG geeft update over voorwaardelijk overnamebod
op Recticel SA
Kremsmünster, Oostenrijk, 15 November 2021. Met betrekking tot het voorwaardelijk
vrijwillig openbaar overnamebod van Greiner AG om een meerderheid van de aandelen
van Recticel SA (Euronext: REC) te verwerven, merkt Greiner op dat zij een constructieve
dialoog met de Europese Commissie heeft gevoerd en tijdens het onderzoek met de betrokken
instanties in gesprek blijft.
Op basis van de huidige besprekingen en informatie acht Greiner het onwaarschijnlijk dat een
economisch redelijk pakket remediërende maatregelen tot fase I-goedkeuring zou leiden.
Daarom heeft Greiner besloten in dit stadium geen pakket remediërende maatregelen aan te
bieden en kan zij er niet langer op vertrouwen dat de Commissie fase I-goedkeuring zal
verlenen. De Commissie heeft 24 november 2021 vastgesteld als voorlopige deadline voor de
fase I-procedure. De Commissie kan ofwel de transactie in fase I goedkeuren of een fase IIonderzoek starten. Volgens Greiner is het waarschijnlijker dat een fase II-onderzoek zal
worden geopend . Mocht een fase II-onderzoek worden geopend, dan zal Greiner haar
standpunt ten aanzien van de opschortende voorwaarden uiterlijk bij de bekendmaking van
de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode, naar verwachting 21 december 2021,
heroverwegen. Indien Greiner geen afstand doet van de opschortende voorwaarde dat
reglementaire fase I-goedkeuringen moeten worden verkregen, vervalt het bod aan de
aandeelhouders van Recticel. In dat geval zal Greiner constructief met de Commissie
samenwerken om fase II-goedkeuring te verkrijgen en is zij voornemens om een nieuw bod
uit te brengen om een meerderheid van de Recticel-aandelen te verwerven indien en zodra
goedkeuring inzake concentratiecontrole is verkregen.
BNP Paribas Fortis SA treedt op als exclusief financieel adviseur van 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.
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.
Verdere informatie
Media:
Greiner AG
Stefan Grafenhorst
Head of Group Communications and Sustainability
Paul Scott, Brunswick Group
Jorick Albers, Brunswick Group
Gilbert Rukschcio, Pantarhei (AT)
Investeerders:
BNP Paribas
Gabriel Englebert
Marc Demuth
DF King
David Chase Lopes
David.chaselopes@dfkingltd.co.uk
Hulplijn voor retailbeleggers (gratis
Belgisch telefoonnummer)
Georgeson
Christine Genin
christine.genin@georgeson.com

+43 664 8850 8951

+49 1723000703
+32 474980898
+43 66488656460

+32 2 228 9691
+33 1 4298 0779

+33 1 80 95 68 74

0800 74 972

+33 1 42 60 36 54

++++
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

