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Greiner AG publiceert een aanvulling op het Prospectus 

met betrekking tot haar voorwaardelijk vrijwillig openbaar 

overnamebod op Recticel SA 
 

Kremsmünster, Oostenrijk, 14 december 2021. Greiner AG publiceert vandaag een 

aanvulling op het Prospectus met betrekking tot haar voorwaardelijk vrijwillig openbaar 

overnamebod op Recticel SA (Euronext:REC). 

De aanvulling op het Prospectus en het Prospectus zijn 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 Greiner 

(https://www.greiner.com/en/press/newsroom/). De memorie van antwoord is beschikbaar 

op de website van Recticel (https://www.recticel.com/index.php/newsroom/press-

releases.html).  

 

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. 
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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/

