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Samenvatting van het Prospectus 

Belangrijk bericht 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Zij moet worden 

gelezen in samenhang met de meer gedetailleerde informatie die elders in het Prospectus wordt 

uiteengezet. De beslissing om gevolg te geven aan het Bod moet gebaseerd zijn op een grondige 

bestudering van het Prospectus. De Houders van Effecten wordt dan ook gevraagd om een eigen 

oordeel te vormen over de voorwaarden van het Bod, en over de voor- en nadelen die de 

aanvaarding van het Bod voor hen kan hebben. 

Niemand zal aansprakelijk worden gesteld op basis van deze samenvatting of de vertaling ervan, 

tenzij de inhoud misleidende, onnauwkeurig of tegenstrijdig met andere delen van het Prospectus 

is. 

De termen die in deze samenvatting met een hoofdletter worden geschreven en niet uitdrukkelijk 

zijn gedefinieerd, zullen de betekenis hebben die aan deze termen toegekend wordt in het 

Prospectus. 

De Bieder 

De Bieder is Greiner AG, een Oostenrijkse aandelenvennootschap (Aktiengesellschaft) opgericht 

naar en onderworpen aan Oostenrijks recht, met statutaire zetel te Greinerstrasse 70, 4550 

Kremsmünster, Oostenrijk. De Bieder is ingeschreven in het Handelsregister (Firmenbuch) onder 

nummer FN174160 v. 

De Bieder is de holding van de Greiner-groep, die in 1868 werd opgericht in Duitsland en in 1899 in 

Oostenrijk en sinds haar oprichting voor 100% in familiale handen is. Haar referentieaandeelhouders 

zijn de Privatstiftung Hermann Greiner, die 49,99% bezit van alle uitstaande aandelen, en Greiner 

Beteiligungs GmbH, die 42,4% van alle uitstaande aandelen bezit. 

De Greiner-groep is actief op 139 locaties in 34 landen en telt wereldwijd circa 11.500 werknemers. 

In het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar bedroeg haar omzet EUR 1.930 miljoen in totaal, 

met een kasstroom van EUR 314 miljoen en investeringen in materiële activa voor EUR 111 miljoen.  

Op 14 mei 2021 sloot de Bieder een overeenkomst tot aankoop van aandelen met Compagnie du 

Bois Sauvage SA voor de overname van 15.094.410 aandelen in Recticel, die 27,00% van het 

kapitaal van Recticel vertegenwoordigen. De verkoop zal naar verwachting worden voltooid in het 

vierde kwartaal van 2021. 

De Doelvennootschap 

De Doelvennootschap is Recticel, een naamloze vennootschap opgericht naar en onderworpen aan 

Belgisch recht, met statutaire zetel te Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België, en ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.666.668 (RPR Brussel, Nederlandstalige 

afdeling). 

De Aandelen van de Doelvennootschap zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt 

van Euronext Brussels onder ISIN-code BE0003656676. 

Op de datum van dit Prospectus bedraagt het kapitaal van de Doelvennootschap EUR 139.746.050 

vertegenwoordigd door 55.898.420 Aandelen zonder nominale waarde, waarvan er 326.800 eigen 

Aandelen zijn (die 0,58% van het totale aantal uitstaande Aandelen vertegenwoordigen). 
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Kenmerken van het Bod 

Aard en voorwerp van het Bod 

Het Bod is een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod overeenkomstig Hoofdstuk II van 

het Overnamebesluit. Het Bod is een aanbod in contanten. 

Het Bod heeft betrekking op alle Aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap, met uitzondering 

van de 15.094.410 Aandelen die verworven zullen worden krachtens een overeenkomst tot aankoop 

van aandelen gesloten tussen de Bieder en Compagnie du Bois Sauvage SA op 14 mei 2021, zoals 

hoger uiteengezet in het Hoofdstuk “De Bieder”. Het Bod heeft dus betrekking op 40.804.010 

Aandelen van de Doelvennootschap. Daarnaast heeft het Bod ook betrekking op 1.777.500 

Inschrijvingsrechten uitgegeven door de Doelvennootschap. 

Als na de Initiële Aanvaardingsperiode of na een daaropvolgende Aanvaardingsperiode (in 

voorkomend geval) de Bieder en haar Verbonden Personen meer dan 95% van alle effecten met 

stemrecht (i.e. de Aandelen) van de Doelvennootschap bezitten, als gevolg van het Bod, zal de 

Bieder het recht hebben een Uitkoopbod uit te brengen krachtens artikel 7:82, § 1 WVV. Als 

bovendien na de Initiële Aanvaardingsperiode of na een daaropvolgende Aanvaardingsperiode (in 

voorkomend geval) de Bieder als gevolg van het Bod minstens 90% heeft verworven van de effecten 

met stemrecht (i.e. de Aandelen) die het voorwerp uitmaken van het Bod, zal de Bieder het recht 

hebben een Uitkoopbod uit te brengen krachtens artikel 7:82, § 1 WVV en de artikelen 42 en 43 van 

het Overnamebesluit. De voorwaarden voor het uitbrengen van een dergelijk Uitkoopbod zijn, onder 

andere, vervuld als de Bieder en haar Verbonden Personen als gevolg van het Bod (of de 

heropening ervan) gezamenlijk minstens 95% bezitten van de effecten met stemrecht (dus de 

Aandelen) die zijn uitgegeven door de Doelvennootschap. 

Voorwaarden van het Bod 

Het Bod is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

(i) de ingebrachte (en niet ingetrokken) Aandelen vertegenwoordigen of geven toegang tot 

minstens 23,00% van het totale aantal Aandelen plus één (1) Aandeel aan het einde van de 

Initiële Aanvaardingsperiode van het Bod. Dat betekent dat, samen met de Aandelen die 

door de Bieder worden verworven krachtens de overeenkomst tot aankoop van aandelen 

met Compagnie du Bois Sauvage SA van 14 mei 2021, de Bieder ernaar streeft Aandelen 

te verkrijgen die 50% van het totale aantal Aandelen plus één (1) Aandeel 

vertegenwoordigen; 

(ii) de regulatoire Fase I-goedkeuringen van de bevoegde antitrust- of mededingingsautoriteiten 

in de Europese Unie en andere relevante rechtsgebieden worden verkregen;  

(iii) gedurende de periode vóór de publicatie van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode de slotkoers van de Bel 20-index niet met meer dan 15,0% daalt ten 

opzichte van de slotkoers van de Bel 20-index op de dag vóór de formele kennisgeving van 

het Bod bij de FSMA overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit (zijnde 4.072,15 

punten op 17 mei 2021). Als de Bieder besluit het Bod niet in te trekken op het moment 

waarop de slotkoers van de Bel 20-index onder 3.461,33 punten ligt, en deze slotkoers later 

opnieuw tot dit peil stijgt, zal de Bieder niet langer gebruik kunnen maken van deze eerdere 

en tijdelijke daling van de Bel 20-index. De beslissing van de Bieder om het Bod te 

handhaven gedurende een periode waarin de slotkoers van de Bel 20-index tijdelijk onder 

3.461,33 punten is gedaald, doet geen afbreuk aan het recht van de Bieder om toch gebruik 

te maken van deze voorwaarde en het Bod in te trekken ingeval de slotkoers van de Bel 20-

index, na een herstel, later opnieuw onder 3.461,33 punten daalt; en 
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(iv) gedurende de periode voorafgaand aan de publicatie van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode is er geen wijziging of gebeurtenis opgetreden die leidt tot, of waarvan 

redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal leiden tot (in dergelijk geval, zoals 

bevestigd door een onafhankelijke expert), een verlies (inclusief verlies van netto-

actiefwaarde) of een schuld van de Doelvennootschap of haar dochterondernemingen, 

samengenomen, met een impact op de geconsolideerde netto-actiefwaarde van de 

Doelvennootschap en haar dochterondernemingen na belastingen van meer dan EUR 50 

miljoen (een “Wezenlijk Ongunstige Wijziging”); met dien verstande echter dat geen van 

de volgende omstandigheden op zichzelf geacht zal zijn een Wezenlijk Ongunstige Wijziging 

te vormen: (i) een verandering in de koers of het handelsvolume van Aandelen; (ii) een 

algemene evolutie van de aandelenmarkten; (iii) een nadelig effect voortvloeiend uit de 

aankondiging of de voltooiing van het Bod, inclusief dergelijke effecten op werknemers, 

klanten, verkopers, leveranciers, distributeurs, partners, leners, contractanten of andere 

derde partijen; (iv) wijzigingen in de toepasselijke wetten (of de interpretatie daarvan); (v) de 

dreiging of het plaatsvinden, escaleren, uitbreken of verergeren van een natuurramp, een 

overmachtgebeurtenis, oorlogsdaden, politionele of militaire acties, gewapende conflicten, 

sabotage of terrorisme; of (vi) een wijziging die voortvloeit uit omstandigheden met invloed 

op de economie of sector van de Doelvennootschap in het algemeen en die de 

Doelvennootschap niet beïnvloedt op een wezenlijk onevenredige wijze ten opzichte van de 

andere deelnemers aan de economie of deze sector. 

Deze opschortende voorwaarden gelden uitsluitend ten gunste van de Bieder, die zich het recht 

voorbehoudt er geheel of gedeeltelijk afstand van te doen.  

Prijs van het Bod en rechtvaardiging van de Biedprijs  

Prijs van het Bod 

De prijs die wordt geboden voor ieder in het Bod aangeboden Aandeel bedraagt EUR 13,50. 

De prijs die wordt geboden voor ieder in het Bod ingebrachte Inschrijvingsrecht varieert, afhankelijk 

van de uitoefenprijs en de vervaldatum, van EUR 5,20 tot EUR 8,07 per Inschrijvingsrecht. 

Rechtvaardiging van de Biedprijs 

1 Rechtvaardiging van de Biedprijs per Aandeel 

De Bieder heeft een op verscheidene criteria gebaseerde benadering gevolgd om de prijs per 

Aandeel te bepalen die als onderdeel van het Bod wordt voorgesteld.  

a. Waarderingsmethoden 
 
Analyse van actualisering van toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flows method 

(“DCF”)) 

Bij deze methode wordt de waarde van de activa van Recticel (intrinsieke waarde) berekend door 

actualisering van de verwachte door deze activa gegenereerde kasstromen. De aan de 

Aandeelhouders van Recticel toe te wijzen vermogenswaarde wordt verkregen door de som van de 

nettocontanten en andere aanpassingselementen op te tellen bij of af te trekken van, naargelang 

het geval, de ondernemingswaarde van Recticel. 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 16,7% op de centrale waarde verkregen 

via de methode van de actualisering van toekomstige kasstromen (discounted cash flows method 

(“DCF”)), een premie van 30,9% op de ondergrens van de vork van de DCF-waardering en een 

premie van 3,2% op de bovengrens van de vork. Er is gebruik gemaakt van een gewogen 
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gemiddelde kapitaalkostprijs gelijk aan 9,41% en een bestendig-groeipercentage van 1,5%, bij een 

gevoeligheid van respectievelijk +/- 50 basispunten en +/- 25 basispunten, toegepast op deze 

maatstaven. 

De Bieder had geen toegang tot een businessplan opgesteld door het management van Recticel en 

gebruikte daarom alle publiek beschikbare ramingen van analisten voor de boekjaren 2021 tot 2023 

voor omzet, bedrijfsmarge en kasstromen. Voor zijn waardering van de actualisering van 

toekomstige kasstromen (discounted cash flows) heeft de Bieder de gemiddelde consensus van 

vóór 12 mei 2021 aangehouden.  

De Bieder is van mening dat deze ramingen in overeenstemming zijn met zijn eigen opvattingen 

over de toekomstige activiteiten van Recticel. Voor de boekjaren 2024 tot en met 2029 zijn de cijfers 

uit het businessplan geëxtrapoleerd op basis van de eigen veronderstellingen van de Bieder met 

betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van Recticel. 

Hoewel de Bieder bepaalde domeinen heeft geïdentificeerd die zouden kunnen leiden tot potentiële 

synergiën op de omzet, of als onderdeel van een meer effectieve aankoop, heeft hij dergelijke 

synergiën niet becijferd, en dienovereenkomstig niet in aanmerking genomen bij de waardering van 

Recticel. 

Om de redenen die meer gedetailleerd worden uiteengezet in sectie 6.3.1(iii)(a)(iv) van dit 

Prospectus, baseert de Bieder zijn intrinsieke waardering niet op een consensus na herziening van 

de vooruitzichten van de Doelvennootschap, die pas werden uitgebracht op 19 mei 2021, na de 

aankondiging door de Bieder van zijn voornemen om een openbaar overnamebod te lanceren (14 

mei 2021), en ruim vóór de geplande update die zou worden verstrekt tijdens de resultaten van het 

eerste halfjaar op 27 augustus 2021. 

Samenvattend maakt Recticel in deze herziene vooruitzichten bekend dat in plaats van een stijging 

van de aangepaste EBITDA van "ten minste 30%", exclusief de bijdragen van de overnames van 

FoamPartner en Gór-Stal, Recticel nu verwacht dat "de aangepaste EBITDA zal uitkomen op een 

niveau tussen EUR 123 miljoen tot EUR 133 miljoen voor het volledige jaar 2021, met inbegrip van 

FoamPartner (9 maanden) en de bijbehorende synergiën". Aangezien de Bieder geen toegang had 

tot een gedetailleerd businessplan waarin de onderliggende veronderstellingen, in het bijzonder met 

betrekking tot de verwachte groepsomzet, de veronderstellingen inzake synergiën met betrekking 

tot de genoemde overname van FoamPartner, en de drivers achter de margeontwikkeling, kan hij 

de verklaringen van Recticel niet valideren. Er wordt ook op gewezen dat er geen enkel vooruitzicht 

is verstrekt voor de periode na het boekjaar 2021. 

Een dergelijke oefening is echter wel verricht voor illustratieve doeleinden. De aldus gehandhaafde 

consensus omvat volledig de herziene richtlijnen van de Doelvennootschap zoals gepubliceerd op 

19 mei 2021, alsook, impliciet, alle andere informatie relevant voor de aandelenkoers die de 

Doelvennootschap heeft gepubliceerd na de aankondiging van de Bieder om een vrijwillig openbaar 

overnamebod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van de Doelvennootschap. 

Op basis van de consensus waarover de Bieder beschikt op 27 augustus 2021 (de datum van de 

aankondiging van Recticel's halfjaarresultaten 2021), is de Biedprijs per Aandeel in lijn met (premie 

van 0,7%) de centrale waarde verkregen via de methode van actualisering van toekomstige 

kasstromen (discounted cash flow method, DCF), een premie van 12,3% ten opzichte van de 

ondergrens van de DCF-waarderingsvork en een korting van 10,3% ten opzichte van de 

bovengrens. Dezelfde gewogen gemiddelde kostprijs van het kapitaal en hetzelfde bestendig-

groeipercentage als hierboven beschreven werden aangehouden. 
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Analyse van multiples van vergelijkbare ondernemingen (louter ter informatie) 

Deze methode bepaalt de waarde van Recticel door de multiples die worden waargenomen op een 

groep van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen per bedrijfssegment van Recticel toe te 

passen op de geraamde financiële totaalcijfers van de respectievelijke bedrijfssegmenten van 

Recticel. De geselecteerde groep van vergelijkbare ondernemingen bestaat uit elf ondernemingen 

op basis van de divisies van Recticel Engineered Foams, Insulation en Bedding. Deze methode 

wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden getoond. 

Analyse van multiples van vergelijkbare transacties (louter ter informatie)  

Deze methode bestaat erin een ondernemingswaarde te bepalen door de in de vorige transacties 

waargenomen multiples toe te passen op de financiële cijfers van de business lines van Recticel 

voor de laatste twaalf maanden (“LTM”) van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. De groep van beschikbare 

vergelijkbare transacties is echter klein en geen enkele onderneming is echt vergelijkbaar met 

Recticel in termen van omvang of geografie. Deze methode wordt dus louter ter informatie 

voorgesteld.  

Daarenboven, vermits de LTM-cijfers deels de buitengewone impact van de COVID-19 pandemie 

omvatten, werd bovendien de multiple van de vergelijkingsgroep die overeenkomt met de relevante 

Recticel business lines ook toegepast op de EBITDA-voorspelling voor 2022 van de business lines 

om de bedrijfswaarde ervan te ramen. De 2022 EBITDA-vooruitzichten zijn afgeleid van de 

consensus van de analisten die vóór 12 mei 2021 werd gepubliceerd.  

Hoewel het onmogelijk is om de exacte korte- en langetermijneffecten van de COVID-19 crisis naast 

andere macro-economische effecten en het effect van sector- en bedrijfsspecifieke ontwikkelingen 

op financiële vooruitzichten te becijferen, worden de prognoses voor 2022 beschouwd als een 

maatstaf voor de EBITDA zonder het effect van de pandemie in aanmerking te nemen. Hoewel deze 

methode haar beperkingen heeft en de resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden 

geïnterpreteerd, heeft zij het voordeel dat zij de uitzonderlijke impact van de COVID-19 crisis op de 

waardering beperkt. Deze analyse wordt louter ter illustratie opgenomen.  

b. Referentiepunten  
 
Analyse van de historische prijsevolutie van het aandeel  

Recticel is sinds 1954 beursgenoteerd, initieel onder de naam "Poudrerie Réunies de Belgique" 

("PRB"). De Aandelen worden verhandeld op Euronext Brussel onder ISIN-code BE0003656676. 

De referentiedatum voor de beoordeling van de Biedprijs per Aandeel is vastgesteld op 11 mei 2021, 

zijnde de laatste beursdag voorafgaand aan uitzonderlijke beurskoersontwikkelingen die geen 

verband houden met algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkten of bedrijfsspecifieke 

aankondigingen.  

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% 

en 31,0% op de Relevante Slotkoers, de 1-maands, de 3-maands, de 6-maands en de 12-maands 

volumegewogen gemiddelde prijzen op de referentiedatum.1  

 

 

 
1 De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 10,7% ten opzichte van de slotkoers op 13 mei 2021, de 

laatste beursdag voor de handel in de Aandelen van Recticel werd opgeschort, en ook de dag voor de aankondiging van 
het Bod. De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 4,1%, 6,0%, 13,5% en 29,0% ten 

opzichte van de volume gewogen gemiddelde koersen over 1, 3, 6 en 12 maanden voor de aankondiging van het Bod. 
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Analyse van de koersdoelen van analisten  

Er zijn vijf analisten die Recticel regelmatig volgen: KBC Securities, Bank Degroof Petercam, Kepler 

Cheuvreux, ING Bank en Berenberg. KBC Securities, Kepler Cheuvreux en ING Bank gebruiken 

een Sum-of-the-Parts waarderingsmethode om tot hun respectievelijke koersdoelen te komen. 

Berenberg gebruikt de methode van actualisering van toekomstige kasstromen (Discounted Cash 

Flows method) om tot haar koersdoel te komen. 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 9,3% ten opzichte van het gemiddelde 

koersdoel van EUR 14,88 van de analisten, en een korting van 3,6% ten opzichte van de mediaan 

van EUR 14,00 per 12 mei 2021.  

Zoals beschreven in de samenvatting van de uitgevoerde analyse van actualisering van kasstromen, 

om de redenen meer in detail uiteengezet in sectie 6.3.1(iii)(a)(iv) van dit Prospectus, beschouwt de 

Bieder de referentiedatum als de relevante datum om de opportuniteit van het Bod te beoordelen. 

Ter illustratie zijn echter ook de laatst gepubliceerde koersdoelen van de analisten weerhouden. 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 24,1% op het gemiddelde koersdoel van 

de analisten van EUR 17,78, en een korting van 25,8% op de mediane richtkoers van EUR 18,20 

op 7 september 2021. De aldus door analisten weerhouden koersdoelen houden volledig rekening 

met de herziene prognose van de Doelvennootschap zoals gepubliceerd op 19 mei 2021, evenals, 

impliciet, alle andere koersrelevante informatie die de Doelvennootschap heeft uitgegeven na de 

aankondiging van de Bieder om een vrijwillig openbaar overnamebod uit te brengen op alle 

uitstaande aandelen van de Doelvennootschap. 

Op basis van de uitgevoerde waarderingen vertoont de Biedprijs de volgende premies: 

 

De Biedprijs per Aandeel van EUR 13,50 houdt een premie in ten opzichte van de belangrijkste 

weerhouden waarderingsmethodes alsook ten opzichte van de historische aandelenkoers, en een 

korting ten opzichte van de koersdoelen van analisten op de referentiedatum 11 mei 2021: 

 een premie van 16,7% op de centrum-waarde die wordt afgeleid uit het actualiseren van de 

toekomstige kasstromen; 

 een premie van respectievelijk 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% en 31,0% op de Relevante 

Slotkoers, de 1-maands, de 3-maands, de 6-maands en de 12-maands volumegewogen 

gemiddelde prijzen op dezelfde referentiedatum; 
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 een korting van 9,3% op het gemiddelde en een korting van 3,6% op de mediaan van de 

koersdoelen van de analisten. 

Voor illustratieve doeleinden toont de hiernavolgende tabel de respectievelijke premies vervat in de 

Biedprijs indien de herziening van de Doelvennootschap, die pas gepubliceerd werd na de 

mededeling van de Bieder van haar voornemen om een openbaar overnamebod te lanceren, mee 

in rekening werd gebracht, met verwijzing naar de Slotkoers op de Aankondigingsdatum van het 

Bod: 

De Biedprijs per Aandeel van EUR 13,50 is in lijn met de analyse van actualisering van toekomstige 

kasstromen en betekent een korting op het gemiddelde koersdoel van de analisten per 7 september 

2021:  

 een premie van 0,7% op de centrum-waarde die wordt afgeleid uit het actualiseren van de 

toekomstige kasstromen; 

 een korting van 10,7%, en premies van respectievelijk 4,1%, 6,0%, 13,5% en 29,0% op de 

Slotkoers op de Aankondigingsdatum van het Bod, de 1-maands, de 3-maands, de 6-

maands en de 12-maands volumegewogen gemiddelde prijzen op dezelfde referentiedatum; 

 een korting van 24,1% op het gemiddelde en een korting van 25,8% op de mediaan van de 

koersdoelen van de analisten van de koersdoelen.  

2 Rechtvaardiging van de Biedprijs per Inschrijvingsrecht 

De Biedprijs per Inschrijvingsrecht verschilt naargelang de categorie van Inschrijvingsrecht en 

varieert van EUR 5,20 tot EUR 8,07 per Inschrijvingsrecht. Deze benadering houdt rekening met de 

Biedprijs per Aandeel en de uitoefenprijs van de Inschrijvingsrechten en, als gevolg daarvan, ook 

met de impliciete premie in de Biedprijs per Aandeel die wordt geboden aan de Aandeelhouders. 

Initiële Aanvaardingsperiode; Indicatief tijdschema 

De Initiële Aanvaardingsperiode gaat in op 14 oktober 2021 en eindigt op 17 december 2021 om 

16.00 uur (Belgische tijd). 

Indicatief tijdschema 
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Gebeurtenis Datum (verwacht) 

Datum van aankondiging van de intentie van de Bieder om het 

Bod uit te brengen (overeenkomstig artikel 8 van het 

Overnamebesluit) 

14 mei 2021 

Formele kennisgeving van het Bod bij de FSMA (overeenkomstig 

artikel 5 van het Overnamebesluit) 

18 mei 2021 

Publicatie van het Bod door de FSMA (overeenkomstig artikel 7 

van het Overnamebesluit) 

19 mei 2021 

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA 5 oktober 2021 

Publicatie van het Prospectus 6 oktober 2021 

Opening van de Initiële Aanvaardingsperiode 14 oktober 2021 

Sluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode 17 december 2021 

Publicatie van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode 

(en melding door de Bieder of de voorwaarden van het Bod zijn 

vervuld en, zo niet, of de Bieder afstand heeft gedaan van deze 

voorwaarde(n)) 

21 december 2021 

Initiële Betalingsdatum 23 december 2021 

(i) Als de voorwaarden van het Bod vervuld zijn en de Bieder en 

haar Verbonden Personen, als gevolg van het Bod, in het bezit 

zijn van 90% of meer van de effecten met stemrecht (i.e. de 

Aandelen) van de Doelvennootschap: 

 (a) Uitkoopbod als de voorwaarden voor dergelijk 

Uitkoopbod, zoals vastgelegd in artikel 42 van het 

Overnamebesluit, vervuld zijn; of 

 (b) Verplichte heropening van het Bod als de voorwaarden 

voor een Uitkoopbod niet vervuld zijn; of 

(ii) Als de voorwaarden van het Bod vervuld zijn maar de Bieder 

en haar Verbonden Personen, als gevolg van het Bod, in het bezit 

zijn van minder dan 90% van de effecten met stemrecht (i.e. de 

Aandelen) van de Doelvennootschap: mogelijkheid van vrijwillige 

heropening van het Bod; of 

(iii) Als de voorwaarden van het Bod niet vervuld zijn maar de 

Bieder er afstand van heeft gedaan en als gevolg van het Bod 

samen met haar Verbonden Personen in het bezit is van 90% of 

meer van de effecten met stemrecht (i.e. de Aandelen) van de 

Doelvennootschap: 

 (a) Uitkoopbod als de voorwaarden voor dergelijk 

Uitkoopbod, zoals vastgelegd in artikel 42 van het 

Overnamebesluit, vervuld zijn; of 

 (b) Verplichte heropening van het Bod als de voorwaarden 

voor een Uitkoopbod niet vervuld zijn; of 

(iv) Als de voorwaarden van het Bod niet vervuld zijn, maar de 

Bieder er afstand van heeft gedaan, en de Bieder en zijn 

3 januari 2022 
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Gebeurtenis Datum (verwacht) 

Verbonden Personen, als gevolg van het Bod, in het bezit zijn van 

minder dan 90% van de effecten met stemrecht (dus de 

Aandelen) van de Doelvennootschap: mogelijkheid van vrijwillige 

heropening van het Bod 

Einde van de Aanvaardingsperiode voor de verplichte of vrijwillige 

heropening van het Bod (naargelang het geval) 

12 januari 2022  

Publicatie van de resultaten van de verplichte of vrijwillige 

heropening van het Bod (naargelang het geval) 

13 januari 2022 

In voorkomend geval, heropening van het Bod als Uitkoopbod (als 

de verplichte heropening van het Bod niet het effect heeft gehad 

van een Uitkoopbod) 

14 januari 2022 

Betalingsdatum voor de verplichte of vrijwillige heropening van het 

Bod (naargelang het geval) 

18 januari 2022 

Sluiting van de Aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod  4 februari 2022 

Publicatie van de resultaten van het Uitkoopbod  7 februari 2022 

Betalingsdatum van het Uitkoopbod  11 februari 2022 

 
Als enige van de data opgesomd in het tijdschema worden gewijzigd, zullen de Houders van 

Effecten op de hoogte worden gebracht van deze wijziging(en) door middel van een persbericht dat 

ook beschikbaar zal 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 

de Doelvennootschap (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html) en de Bieder 

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

De Initiële Aanvaardingsperiode zoals uiteengezet in bovenstaande tabel bedraagt negen weken. 

Greiner behoudt zich het recht voor de Initiële Aanvaardingsperiode te verlengen tot tien weken in 

overeenstemming met het Overnamebesluit. De Effectenhouders zullen van een dergelijke 

verlenging in kennis worden gesteld via een aanvulling op het Prospectus. Bovendien kan Greiner 

de FSMA verzoeken een afwijking toe te staan op de maximumduur van de Initiële 

Aanvaardingsperiode en deze te verlengen tot na de periode van tien weken onder het 

Overnamebesluit, om zo het scenario te voorkomen waarin de concentratiecontrolebesluiten, meer 

specifiek de Fase I beslissing van de Europese Commissie, door onvoorziene omstandigheden niet 

zouden worden genomen vóór het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode. Indien een dergelijke 

afwijking wordt gevraagd en toegestaan, zal deze gevolgen hebben voor het bovenstaande 

indicatieve tijdschema. De Effectenhouders zullen van een dergelijke verlenging in kennis worden 

gesteld via een aanvulling op het Prospectus. 

Doelstellingen van de Bieder  

De directe doelstelling van het Bod is het aandeelhouderschap van de Bieder in de 

Doelvennootschap te verhogen en controle over de Doelvennootschap te verkrijgen.  

Intenties van de Bieder  

De intenties van de Bieder kunnen als volgt worden samengevat: 

 Betreffende de positie van Recticel binnen Greiner na de geslaagde voleindiging van het 

Bod: 
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Greiner heeft de intentie het hoofdkantoor van Recticel in België te houden, net als haar 

notering op Euronext Brussels als een afzonderlijke rechtspersoon, overeenkomstig 

Belgisch recht.  

 Betreffende de werkgelegenheid binnen Recticel: 

Greiner heeft de intentie een aantrekkelijke arbeidsomgeving te handhaven voor de 

werknemers van Recticel en heeft, op de datum van dit Prospectus, niet de intentie om de 

huidige arbeidsvoorwaarden binnen Recticel te wijzigen. 

Greiner heeft nog geen beslissing genomen over het huidige management van Recticel en 

streeft ernaar met het huidige management van Recticel samen te werken en eventuele 

toekomstige beslissingen over managementposities te nemen op basis van hoe een 

nauwere samenwerking zich in de toekomst zal ontwikkelen en wat de partijen het beste 

achten voor de business van Recticel. 

 Betreffende de corporate governance van Recticel: 

Als Greiner de controle over Recticel verwerft, is het de intentie van Greiner dat de raad van 

bestuur van Recticel zo is samengesteld dat de meerderheid van de bestuurders de 

meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt. Greiner heeft verder de intentie ervoor te 

zorgen dat drie bestuurders in de raad van bestuur van Recticel in aanmerking komen als 

onafhankelijk bestuurder (tegen momenteel zes onafhankelijke bestuurders). 

Greiner heeft nog geen beslissing genomen inzake de toekomstige organisatie van Recticel, 

maar waarschijnlijk zal een zekere coördinatie voor de besluitvormingsprocessen en 

rapporteringslijnen nodig zijn om een kader te kunnen creëren dat toelaat de wederzijdse 

voordelen van de combinatie waar te maken. Greiner zal haar stemrechten gebruiken om 

de strategische, operationele en financiële doelstellingen en beleidslijnen van Recticel af te 

stemmen op die van Greiner, en zal daarbij naar behoren rekening houden met het 

vennootschapsbelang van Recticel en haar onafhankelijkheid als afzonderlijke 

rechtspersoon. Telkens wanneer zich opportuniteiten aanbieden (hetzij in de vorm van een 

overname, desinvestering of specifieke ontwikkelingen), is het de bedoeling van Greiner om 

telkens te beoordelen welk niveau binnen de groep het meest geschikt is om deze 

opportuniteit te benutten en de beslissing te nemen, teneinde synergiën te maximaliseren. 

In dit kader zal Greiner de Belgische vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake 

belangenconflicten en transacties met verbonden partijen naleven om de belangen van 

Recticel te beschermen. Greiner zal er in ieder geval voor zorgen dat alle toekomstige 

transacties die zouden plaatsvinden tussen de Bieder en de Doelvennootschap, of hun 

respectievelijke groep, plaatsvinden onder normale marktvoorwaarden. 

Greiner verkiest een constructieve aanpak en zal ernaar streven samen te werken met het 

huidige uitvoerend management van Recticel. De Bieder zou alle toekomstige 

managementbeslissingen baseren op hoe zich een nauwere samenwerking ontwikkelt in de 

toekomst en wat volgens de partijen het beste is voor de zaken van Recticel.  

Indien Greiner geen controle over Recticel verwerft, zal zij haar stemrechten op zodanige 

wijze gebruiken dat de waarde van haar deelneming in Recticel wordt gemaximaliseerd. In 

het bijzonder, zal Greiner trachten resultaten te behalen die vergelijkbaar zijn met die welke 

hierboven zijn uiteengezet, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met het aantal 

stemrechten die zij zal bezitten en steeds in overeenstemming met de Belgische 

vennootschapsrechtelijke bepalingen. 



 

 

11 

 Betreffende het dividendbeleid van Recticel: 

Als strategische investeerder wordt de investering van Greiner in Recticel niet gedreven 

door vaste verwachtingen inzake een jaarlijks dividend en de financiering van Greiner hangt 

niet af van het bedrag aan dividenden dat Recticel betaalt. De aandeelhouders mogen er 

niet van uitgaan dat het dividendbeleid van Recticel zonder meer zal worden voortgezet in 

de toekomst. Niettemin, is Greiner in dit stadium niet van plan om op substantiële wijze af te 

wijken van of wijzigingen aan te brengen aan het huidige dividendbeleid van Recticel. 

Greiner heeft de intentie het toekomstige dividendbeleid van Recticel te evalueren op basis 

van de bedrijfsprestaties, investeringsplannen, de evolutie van de vereisten inzake 

werkkapitaal, de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd door de raad van bestuur van Recticel 

en de vraag of de notering wordt geschrapt. 

 Betreffende de statuten van Recticel: 

Op de datum van dit Prospectus plant Greiner geen wijzigingen aan de statuten van Recticel, 

tenzij dat vereist of passend zou zijn in het kader van een toekomstige schrapping van de 

notering van Recticel na een Uitkoopbod. 

 Betreffende de voordelen voor de Effectenhouders: 

Aangezien het Bod gestructureerd is als een bod volledig in contanten, is het belangrijkste 

en directe voordeel van het Bod voor de Effectenhouders de Biedprijs en de daarin besloten 

premie die, voor de Aandelen, 8,5%, 7,6%, 15,1% en 31% bedraagt respectievelijk over de 

Relevante Slotkoers en over de volume gewogen gemiddelde koersen 3, 6 en 12 maanden 

voor de aankondiging van het Bod.2 

De Biedprijs vormt voor de Effectenhouders ook een gelegenheid om een directe en zekere 

liquiditeit te verkrijgen. De Effectenhouders moeten er rekening mee houden dat de liquiditeit 

van de Effecten beperkt kan worden na de geslaagde voleindiging van het Bod en dat de 

Bieder geen plannen heeft om deze liquiditeit te verhogen na het Bod en geen plannen om 

de notering ervan te schrappen (tenzij de free float minder dan 5% van het uitstaande 

kapitaal van Recticel bedraagt, in welk geval de Bieder het recht heeft een Uitkoopbod uit te 

brengen). 

Op lange termijn is een familiebedrijf zoals Greiner een stabiele grote aandeelhouder die 

Recticel in staat zal stellen haar activiteiten te ontwikkelen binnen een sterke groep. 

 Ten aanzien van de resultaten van het standpunt van de mededingingsautoriteiten: 

Greiner is bezig met aan de melding voorafgaande gesprekken met de Europese Commissie 

en is erop gericht om de aanmelding bij de Europese Commissie formeel in te dienen in de 

eerste helft van oktober 2021. Bijgevolg wordt verwacht dat de Europese Commissie een 

Fase I-goedkeuringsbesluit verleent tegen het einde van november of begin december 2021. 

Op dit moment wordt verwacht dat Greiner zich in een positie zal bevinden om binnen 5 

Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode aan te geven of de 

opschortende voorwaarde inzake de Fase I-goedkeuring door de Europese Commissie 

vervuld is. 

 
2 De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 10,7% ten opzichte van de slotkoers op 13 mei 2021, de 

laatste beursdag voordat de handel in de Recticel Aandelen werd opgeschort, en tevens de dag voorafgaand aan de 
aankondiging van het Bod. De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 4,1%, 6,0%, 13,5% 
en 29,0% ten opzichte van de 1-maands, de 3-maands, de 6-maands en de 12-maands volume gewogen gemiddelde 

koersen voorafgaand aan de aankondiging van het Bod. 
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In dit stadium kan Greiner niet voorspellen of de goedkeuring van de Europese Commissie 

remediërende maatregelen zal vereisen. In ieder geval, is Greiner bereid om samen met de 

Europese Commissie de noodzaak van mogelijke remediërende maatregelen te 

onderzoeken. Op de datum van dit Prospectus heeft Greiner geen enkele toezegging of 

eender welke soort verbintenis dan ook gesloten met betrekking tot een desinvestering van 

een deel, divisie of actiefbestanddeel van Recticel door Greiner ten aanzien van een andere 

speler op de markt of ten aanzien van de Europese Commissie. 

Voorts heeft de Bieder reeds een dossier ingediend bij de bevoegde 

mededingingsautoriteiten in Marokko op 2 juli 2021, in Servië op 28 mei 2021 (waar de 

goedkeuring reeds op 1 september 2021 is verkregen), en in Turkije op 6 juli 2021 (waar de 

goedkeuring reeds op 9 september 2021 is verkregen). 

 Ten aanzien van andere stakeholders van Recticel 

Betreffende de klanten en leveranciers, beoogt de toekomstige samenwerking tussen de 

Bieder en de Doelvennootschap groei en de beste positionering van beide vennootschappen 

om in te spelen op opkomende trends, de regionale klantenbehoeften in te vullen, en meer 

keuzemogelijkheden en innovatieve oplossingen te bieden. 

Betreffende (gepensioneerde) werknemers heeft Greiner, op de datum van dit Prospectus 

niet de intentie om de huidige arbeidsvoorwaarden binnen Recticel te wijzigen. 

Aanvaarding van het Bod 

BNP Paribas Fortis NV treedt op als Loketinstelling in het kader van het Bod. 

De aanvaarding van het Bod kan kosteloos gebeuren bij BNP Paribas Fortis NV, door het ingevulde 

en ondertekende Aanvaardingsformulier in te dienen. Effectenhouders die hun aanvaarding 

registreren bij een financiële tussenpersoon die niet de Loketinstelling is, moeten informeren naar 

eventuele extra vergoedingen die kunnen worden geheven door deze partijen, en zijn 

verantwoordelijk voor de betaling van deze extra vergoedingen. 

Betaling van de Biedprijs 

De Bieder zal de Biedprijs betalen aan de Effectenhouders die hun Effecten op geldige wijze hebben 

ingebracht gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode, uiterlijk op de tiende (10e) Werkdag na de 

publicatie van de resultaten van het Bod gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode. Per datum van 

dit Prospectus verwacht de Bieder de Biedprijs te zullen betalen op 23 december 2021. 

De Biedprijs voor Effecten die zijn ingebracht in het kader van een heropening van het Bod zal 

uiterlijk op de vijfde (5e) Werkdag na de publicatie van de resultaten van de betrokken 

Aanvaardingsperiode(s) worden betaald. 

De fondsen die nodig zijn voor de betaling van de Biedprijs staan ter beschikking van de Bieder in 

de vorm van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankkredietfaciliteit toegekend door BNP 

Paribas S.A. 

Als er een Uitkoopbod wordt uitgebracht, zullen alle Effecten die niet zijn aangeboden in het 

Uitkoopbod van rechtswege worden geacht te zijn overgedragen aan de Bieder, met deponering 

van de fondsen voor de betaling van de Biedprijs bij de Deposito- en Consignatiekas, uiterlijk op de 

vijfde (5e) Werkdag na de publicatie van de resultaten van het Uitkoopbod. 

Het Prospectus 

Het Prospectus is in België gepubliceerd in de officiële Engelse versie.  
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Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn kosteloos beschikbaar bij de loketten van BNP 

Paribas Fortis NV of via telefoon aan BNP Paribas Fortis NV op +32 2 433 41 13. Elektronische 

versies van het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn ook 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 de 

Doelvennootschap (https://www.recticel.com) en de 

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

Een Nederlandse en een Franse vertaling van de samenvatting van het Prospectus, naast een 

Nederlandse en een Franse vertaling van het Prospectus, zijn in elektronische vorm beschikbaar 

via de bovenstaande websites. In geval van verschillen tussen enerzijds de Nederlandse of Franse 

vertaling van de samenvatting van het Prospectus en de Nederlandse of Franse vertaling van het 

Prospectus, en anderzijds de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie voorrang hebben. De 

Bieder heeft de verschillende taalversies gecontroleerd en is verantwoordelijk voor de 

overeenstemming tussen alle versies. 

Afwijkingen van de Overnamewet en het Overnamebesluit 

Op verzoek van de Bieder heeft de FSMA een afwijking toegestaan op de vereiste dat het Bod geldt 

voor alle stemrechtverlenende effecten, zoals vermeld in artikel 3, 1° van het Overnamebesluit. De 

afwijking is verleend op voorwaarde dat de koop-verkoop overeenkomst met Compagnie du Bois 

Sauvage niet wordt ontbonden (of anderszins wordt beëindigd) gedurende de Aanvaardingsperiode. 

Bijgevolg en zoals hierboven vermeld, heeft het Bod betrekking op alle Effecten behalve de 

15.094.410 aandelen die zullen worden verworven in het kader van de koop-verkoop overeenkomst 

met Compagnie du Bois Sauvage SA die werd gesloten op 14 mei 2021. 

Zoals hierboven vermeld, kan Greiner de FSMA verzoeken een afwijking toe te staan om de duur 

van de Initiële Aanvaardingsperiode te verlengen tot na de maximumperiode van tien weken onder 

het Overnamebesluit. Dergelijke afwijking zou formeel verzocht worden door Greiner indien en 

wanneer het duidelijk zou worden dat een verlenging van de Initiële Aanvaardingsperiode 

noodzakelijk zou zijn om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie de vereiste Fase I-

beschikking kan geven vóór het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode. 

Memorie van antwoord 

De raad van bestuur van de Doelvennootschap heeft een memorie van antwoord opgesteld 

overeenkomstig de Overnamewet en het Overnamebesluit, die beschikbaar zal zijn, na goedkeuring 

van de memorie van antwoord door de FSMA, op de volgende websites: 

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

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

Doelvennootschap (https://www.recticel.com) en de Bieder 

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

op papier door een verzoek in te dienen bij de Doelvennootschap.  

Taks op de beursverrichtingen 

De Bieder zal de taks op de beursverrichtingen ten laste nemen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Bod en de resulterende overeenkomsten tussen de Bieder en de Aandeelhouders zijn 

onderhevig aan Belgisch recht en in het bijzonder de Overnamewet en het Overnamebesluit. 

Het Marktenhof is bevoegd inzake geschillen die ontstaan uit of in verband met dit Bod. 
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1 Definities 

Aandeel Elk van de 40.804.010 aandelen in de 

Doelvennootschap waarop het Bod betrekking heeft, 

inclusief inschrijvingsrechten die worden uitgeoefend 

en geconverteerd in Aandelen na de datum van dit 

Prospectus. 

Het Bod heeft echter geen betrekking op Aandelen 

die reeds in het bezit zijn van de Bieder of haar 

Verbonden Personen en de Aandelen in de 

Doelvennootschap die aan de Bieder verkocht 

worden door Bois Sauvage zoals uiteengezet in 

Hoofdstuk 4.10 van dit Prospectus. 

Aandeelhouder Iedere houder van een of meer Aandelen. 

Aanvaardingsformulier Het formulier als Bijlage 1 bij dit Prospectus is 

gevoegd. 

Aanvaardingsperiode De Initiële Aanvaardingsperiode en/of de latere 

aanvaardingsperiode(s) in geval van een verplichte 

of vrijwillige heropening van het Bod. 

Belgische Belegger De persoon/personen waarnaar wordt verwezen in 

Hoofdstuk 7.4 van dit Prospectus.  

Betaaldatum van het Bod De datum waarop de Biedprijs wordt betaald in het 

kader van het Bod, zijnde de tiende (10e) Werkdag 

volgend op de publicatie van de resultaten van het 

Bod.  

Bieder of Greiner Greiner, een Oostenrijkse aandelenvennootschap 

(Aktiengesellschaft), opgericht onder en beheerst 

door Oostenrijks recht, met statutaire zetel te 

Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmünster, Oostenrijk, 

en ingeschreven bij het Handelsregister 

(Firmenbuch) onder registratienummer FN 174160 v. 

Biedprijs De Biedprijs per Aandeel en de Biedprijs per 

Inschrijvingsrecht. 

Biedprijs per Aandeel De vergoeding in contanten die door de Bieder wordt 

gegeven voor ieder Aandeel dat wordt ingebracht in 

het kader van het Bod, zijnde EUR 13,50 per 

Aandeel, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 6.2.1 van 

dit Prospectus. 

Biedprijs per 

Inschrijvingsrecht 

De vergoeding in contanten die door de Bieder wordt 

gegeven voor ieder Inschrijvingsrecht dat wordt 

ingebracht in het kader van het Bod, zijnde tussen 

EUR 5,20 en EUR 8,07 per Inschrijvingsrecht, zoals 

uiteengezet in Hoofdstuk 6.2.2 van dit Prospectus. 
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Beurstaksvertegenwoordiger De vertegenwoordiger waarnaar wordt verwezen in 

Hoofdstuk 7.4 van dit Prospectus.  

Bod Het vrijwillige en voorwaardelijke overnamebod in 

contanten, uitgebracht door de Bieder, op de 

Effecten, waarvan de modaliteiten worden 

beschreven in dit Prospectus. 

Bois Sauvage Compagnie du Bois Sauvage, een naamloze 

vennootschap, opgericht en beheerst door Belgisch 

recht met zetel te Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel, 

België en ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder nummer 0402.964.823. 

Doelvennootschap of Recticel Recticel, een naamloze vennootschap, opgericht 

onder en beheerst door Belgisch recht, met zetel te 

Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België, en 

ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder nummer 0405.666.668. 

Effect Een Aandeel of een Inschrijvingsrecht. 

Effectenhouder Een houder van een of meer Effecten. 

FSMA De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten. 

Houder van 

Inschrijvingsrechten 

Iedere houder van een of meer Inschrijvingsrechten. 

Initiële Aanvaardingsperiode De initiële aanvaardingsperiode (in voorkomend 

geval verlengd) waarin Effectenhouders hun 

Effecten kunnen aanbieden in het kader van het 

Bod, die ingaat op 14 oktober 2021 en eindigt om 

16.00 uur CET op 17 december 2021. 

Initiële Betaaldatum De datum waarop de Biedprijs wordt betaald aan de 

Aandeelhouder die zijn of haar Effecten heeft 

aangeboden in het kader van het Bod gedurende de 

Initiële Aanvaardingsperiode, zijnde uiterlijk de 

tiende (10e) Werkdag volgend op de publicatie van 

de resultaten van het Bod gedurende de Initiële 

Aanvaardingsperiode. 

Inschrijvingsrecht Elk van de 1.777.500 momenteel uitstaande 

Inschrijvingsrechten om Aandelen in de 

Doelvennootschap te verwerven, waarbij dit aantal 

geacht zal worden de Inschrijvingsrechten uit te 

sluiten die van tijd tot tijd kunnen worden 

uitgeoefend of geconverteerd, waarvoor het Bod 

wordt gedaan. 

Loketinstelling BNP Paribas Fortis, een naamloze vennootschap 

naar Belgisch recht, met zetel te Warandeberg 3, 

1000 Brussel (België) en ingeschreven in de 
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Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 

0403.199.702 (RPR Brussel, Franstalige afdeling). 

MAR Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 

marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en 

houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 

2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de 

Commissie, zoals gewijzigd. 

Moeder-dochterrichtlijn Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 

2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale 

regeling voor moedermaatschappijen en 

dochterondernemingen uit verschillende lidstaten. 

Overnamebesluit Het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de 

openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd. 

Overnameovereenkomst De overeenkomst tot aankoop van aandelen 

gesloten tussen Bois Sauvage en de Bieder, zoals 

uiteengezet in Hoofdstuk 4.10 van dit Prospectus. 

Overnamewet De wet van 1 april 2007 op de openbare 

overnamebiedingen, zoals gewijzigd. 

Prospectus Dit prospectus, waarin de voorwaarden van het Bod 

uiteengezet zijn, met inbegrip van de Bijlagen en 

eventuele aanvulling gepubliceerd overeenkomstig 

de toepasselijke wetgeving gedurende de 

Aanvaardingsperiode. 

Relevante Slotkoers De slotkoers van de Aandelen op 11 mei 2021, 

zijnde de laatste beursdag vóór de uitzonderlijke 

koersontwikkelingen die geen verband houden met 

enige algemene ontwikkelingen op de 

aandelenmarkten of bedrijfsspecifieke 

aankondigingen. 

Uitkoopbod (“squeeze-out”) In voorkomend geval de heropening van het Bod in 

de vorm van een Uitkoopbod, Overeenkomstig 

artikel 7:82, § 1 van het WVV. 

Verbonden Persoon  Een met de Bieder verbonden persoon in de zin van 

artikel 1:20 WVV. 

Voorwaarden De voorwaarden zoals uiteengezet in Hoofdstuk 

7.2.3 van dit Prospectus.  

Werkdag Iedere dag waarop de Belgische banken open zijn 

voor het publiek, zaterdag en zondag niet 

inbegrepen, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 1, 27° 

van de Overnamewet. 
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WVV Het Belgisch wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, zoals gewijzigd. 

 

2 Belangrijke mededelingen 

2.1 Informatie vervat in het Prospectus 

De Bieder heeft niemand gemachtigd om Effectenhouders andere informatie te verstrekken 

dan de informatie vervat in het Prospectus. De informatie opgenomen in het Prospectus is 

correct op de datum van dit Prospectus. Elk nieuw of belangrijk feit of elke belangrijke 

onnauwkeurigheid of fout die waarschijnlijk van invloed kan zijn op de evaluatie van het Bod 

en die zich voordoet of wordt vastgesteld tussen de goedkeuring van het Prospectus en het 

definitief sluiten van de Aanvaardingsperiode zal worden bekendgemaakt door middel van 

een aanvulling op het Prospectus overeenkomstig artikel 17 van de Overnamewet. 

Effectenhouders dienen het Prospectus zorgvuldig en in zijn geheel te lezen, en dienen hun 

beslissing te baseren op hun eigen analyse van de modaliteiten van het Bod, rekening 

houdend met de eraan verbonden voor- en nadelen. Iedere samenvatting of beschrijving in 

het Prospectus van wettelijke bepalingen, vennootschapshandelingen, herstructureringen of 

contractuele relaties wordt enkel ter informatie verstrekt en mag niet worden opgevat als 

juridisch of fiscaal advies betreffende de interpretatie, toepasbaarheid of het bindende 

karakter van deze bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of betekenis van de 

informatie in het Prospectus dienen Effectenhouders een erkende of professionele adviseur, 

gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop van financiële 

instrumenten, te raadplegen. 

Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele andere autoriteit van enig ander 

rechtsgebied het Prospectus of het Bod goedgekeurd. Het Bod wordt enkel in België gedaan 

en er werden geen stappen ondernomen, noch zullen er stappen worden ondernomen om 

toelating te verkrijgen voor de verspreiding van het Prospectus buiten België. 

2.2 Beperkingen 

Het Prospectus vormt geen aanbod om Effecten te kopen of te verkopen of een verzoek tot 

een aanbod om Effecten te kopen of te verkopen (i) in enig rechtsgebied waar dergelijk 

aanbod of verzoek niet is toegestaan, of (ii) aan enige persoon aan wie het onwettig is 

dergelijk aanbod of verzoek te doen. Het is de verantwoordelijkheid van iedere persoon in 

het bezit van het Prospectus om op de hoogte te zijn van dergelijke beperkingen en ze na 

te leven. 

In geen enkel rechtsgebied buiten België zijn er stappen ondernomen of zullen er stappen 

ondernomen worden om een openbaar aanbod mogelijk te maken. Noch het Prospectus, 

noch de Aanvaardingsformulieren, noch enige reclame of andere informatie mag openbaar 

verspreid worden in een rechtsgebied buiten België waar enige registratie-, kwalificatie- of 

andere vereisten bestaan of zouden bestaan met betrekking tot een aanbod tot aankoop of 

verkoop van effecten. In het bijzonder mogen noch het Prospectus, noch de 

Aanvaardingsformulieren, noch enige advertentie of informatie openbaar verspreid worden 

in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. 

Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de wetten of financiële 

regelgeving vormen in de Verenigde Staten van Amerika of van andere rechtsgebieden, 

zoals Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. De Bieder wijst uitdrukkelijk elke 
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aansprakelijkheid af voor enige overtreding van deze beperkingen door om het even welke 

persoon. 

2.3 Toekomstgerichte verklaringen 

Het Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en ramingen met 

betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Bieder en de Doelvennootschap, 

hun dochterondernemingen of verbonden entiteiten en de markten waarop zij actief zijn. 

Sommige van deze toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en ramingen worden 

gekenmerkt door het gebruik van woorden zoals (maar niet uitsluitend): “gelooft”, “denkt”, 

“verwacht”, “voorziet”, “streeft”, “zou”, “plant”, “overweegt”, “berekent”, “kan”, “zal”, “blijft”, 

“wenst”, “begrijpt”, “heeft de intentie”, “vertrouwt op”, “probeert”, “raamt” en soortgelijke 

uitdrukkingen, in de toekomstige en de voorwaardelijke wijs. 

Dergelijke verklaringen, vooruitzichten en ramingen zijn gebaseerd op verschillende 

veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en 

andere factoren, die als redelijk en aanvaardbaar worden beschouwd op het moment van 

de beoordeling, maar die later al dan niet juist kunnen blijken. Werkelijke gebeurtenissen 

zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarover de Bieder of de 

Doelvennootschap geen controle heeft. 

Het is dus ook mogelijk dat de werkelijke resultaten, financiële situatie, prestaties of 

realisaties van de Bieder en de Doelvennootschap of de resultaten van de sector aanzienlijk 

verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die worden 

uiteengezet in of besloten zijn in deze verklaringen, vooruitzichten en ramingen. 

Gelet op deze onzekerheden mogen Effectenhouders slechts in redelijke mate voortgaan 

op deze verklaringen, vooruitzichten en ramingen. 

De verklaringen, vooruitzichten en ramingen gelden enkel op datum van dit Prospectus en 

de Bieder verbindt zich niet tot het aanpassen van deze verklaringen, vooruitzichten en 

ramingen ter weerspiegeling van wijzigingen in haar verwachtingen daarover of wijzigingen 

in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waar deze verklaringen, 

vooruitzichten en ramingen op gebaseerd zijn, tenzij dergelijke aanpassing vereist is door 

artikel 17 van de Overnamewet. 

3 Algemene informatie 

3.1 Goedkeuring door de FSMA 

De Engelse versie van het Prospectus is door de FSMA goedgekeurd op 5 oktober 2021, 

overeenkomstig artikel 19, § 3 van de Overnamewet. Deze goedkeuring houdt geen 

beoordeling of evaluatie in van de verdiensten of kwaliteit van het Bod of de toestand van 

de Bieder. 

Een formele kennisgeving van het Bod werd ingediend door de Bieder bij de FSMA 

overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit. De kennisgeving van de intentie van de 

Bieder om het Bod uit te brengen werd, overeenkomstig artikel 8 van het Overnamebesluit 

gepubliceerd op 14 mei 2021. 

Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele andere autoriteit van enig ander 

rechtsgebied het Prospectus of het Bod goedgekeurd. Het Bod wordt enkel in België gedaan 

en er werden geen stappen ondernomen, noch zullen er stappen worden ondernomen om 

toelating te verkrijgen voor de verspreiding van het Prospectus buiten België. 
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3.2 Verantwoordelijkheidsverklaringen 

De Bieder, vertegenwoordigd door haar directieraad (Vorstand), is verantwoordelijk voor (en 

neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor) de in dit Prospectus vervatte 

informatie. 

De informatie vervat in het Prospectus betreffende de Doelvennootschap en haar verbonden 

personen in de zin van artikel 1:20 WVV is enkel gebaseerd op publiek beschikbare 

informatie. 

De Bieder bevestigt dat, voor zover haar bekend, de inhoud van het Prospectus correct is, 

niet misleidend is en in overeenstemming met de feiten is, en dat er geen informatie werd 

weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. 

3.3 Officiële versie van het Prospectus en vertalingen 

Het Prospectus werd in België gepubliceerd in de officiële Engelse versie.  

Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van Greiner voor inconsistenties tussen 

de verschillende taalversies van het Prospectus of de samenvatting van het Prospectus, 

heeft de FSMA de Engelse versie van dit Prospectus goedgekeurd op 5 oktober 2021. Dit 

Prospectus is opgesteld in het Engels en vertaald in het Nederlands en het Frans. De 

samenvatting van het Prospectus is ook in het Nederlands en het Frans vertaald. Greiner is 

verantwoordelijk voor de overeenstemming tussen (i) de Engelse, Nederlandse en Franse 

versies van het Prospectus; en (ii) de Engelse, Nederlandse en Franse versies van de 

samenvatting van het Prospectus. In geval van enige afwijking tussen de verschillende 

versies van dit Prospectus is de Engelse versie prevalerend. 

3.4 Praktische informatie 

Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn gratis beschikbaar aan de loketten van 

BNP Paribas Fortis NV of telefonisch bij BNP Paribas Fortis NV op +32 2 433 41 13. 

Elektronische versies van het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn ook 

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 de Doelvennootschap (https://www.recticel.com) en de Bieder 

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

3.5 Financiële en juridische adviseurs van de Bieder 

BNP Paribas Fortis NV heeft de Bieder geadviseerd over bepaalde financiële aspecten die 

verband houden met het Bod. Deze diensten werden uitsluitend verleend aan de Bieder en 

geen enkele andere partij mag zich hierop beroepen. BNP Paribas Fortis NV aanvaardt geen 

enkele verantwoordelijkheid voor de informatie vervat in het Prospectus, en niets in het 

Prospectus kan worden beschouwd als een advies, een belofte of een garantie gegeven 

door BNP Paribas Fortis NV. 

Linklaters LLP, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH en 

Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH) hebben de Bieder geadviseerd 

over bepaalde juridische aspecten die verband houden met het Bod. Deze diensten werden 

uitsluitend verleend aan de Bieder en geen enkele andere partij kan zich hierop beroepen. 

Linklaters LLP, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH en 

Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH) verwerpen iedere 

verantwoordelijkheid voor de informatie in het Prospectus, en niets in het Prospectus kan 
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worden beschouwd als een advies, een belofte of een garantie gegeven door Linklaters LLP, 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH of Greenlake Legal 

(Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH). 

4 Informatie over de Bieder  

4.1 Identificatie van de Bieder 

Naam: Greiner AG 

Rechtsvorm: Greiner is een Oostenrijkse 

aandelenvennootschap (Aktiengesellschaft), 

opgericht onder en beheerst door Oostenrijks 

recht 

Statutaire zetel: De statutaire zetel van Greiner is gevestigd in 

Kremsmünster, Oostenrijk, te Greinerstrasse 

70, 4550 Kremsmünster, Oostenrijk 

Datum van oprichting en duur: Greiner is opgericht in 1998 en voor het eerst 

geregistreerd bij het handelsregister 

(Firmenbuch) op 9 september 1998. Greiner is 

opgericht voor onbepaalde duur 

Rechtspersonenregister: Handelsregister (Firmenbuch), bevoegde 

rechtbank: Regionale Rechtbank Steyr 

(Landesgericht Steyr) registernummer 

FN 174160 v 

Accountant: KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft, 

Kudlichstraße 41, 4020 Linz, ingeschreven bij 

het Handelsregister (Firmenbuch), 

registernummer FN 269725 y van de 

bevoegde rechtbank: Regionale Rechtbank 

Linz, Oostenrijk 

 

4.2 Voorwerp van de Bieder 

Artikel 2 van haar statuten (Satzung) omschrijft het voorwerp van de Bieder als volgt: 

(1) Het doel van de vennootschap is a) de verwerving en het beheer van deelnemingen in 

ondernemingen, b) de productie en verkoop van schuim, profielen en andere 

kunststofproducten van alle aard, naast de productie van precisiegereedschappen voor de 

productie van kunststoffen, c) de commerciële leasing van activa. 

(2) De vennootschap zal het recht hebben alle transacties aan te gaan en maatregelen te 

nemen in binnen- en buitenland die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van 

het voorwerp van de vennootschap, in het bijzonder: a) de verwerving van vastgoed, 

octrooien, licenties en andere eigendomsrechten, b) de oprichting en het beheer van de 

nodige faciliteiten en bijkantoren en dochterondernemingen in binnen- en buitenland; c) de 

sluiting van jointventureovereenkomsten. 
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(3) De vennootschap is niet bevoegd om bankactiviteiten uit te oefenen. 

4.3 Activiteiten van de Bieder 

De Bieder is de holdingvennootschap van de Greiner-groep. De Greiner-groep is in 1868 

opgericht in Duitsland en in 1899 in Oostenrijk. De Greiner-groep is sinds haar ontstaan voor 

100% in familiale handen. Greiner is zowel internationaal succesvol als regionaal verankerd, 

en streeft ernaar een betrouwbare partner te zijn voor klanten en leveranciers over de hele 

wereld. 

De Greiner-groep is actief in 139 locaties in 34 landen en telt wereldwijd circa 11.500 

werknemers. In het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2021 bedroeg haar 

geconsolideerde omzet EUR 1.930 miljoen in totaal, met een kasstroom uit operationele 

activiteiten van EUR 314 miljoen en investeringen in materiële activa voor EUR 111 miljoen. 

Voor de berekening en vergelijkbaarheid van deze cijfers verwijzen wij naar Hoofdstuk 4.8.1 

van dit Prospectus.  

In 2020 realiseerde de Greiner-groep 71% van haar omzet in Europa, naast 17% en 7% 

omzet in respectievelijk Noord-Amerika en Azië. Zuid-Amerika genereert 3% van de omzet. 

De resterende 2% is afkomstig uit de rest van de wereld.  

De Greiner-groep is actief in de vier volgende operationele divisies: 

4.3.1 Greiner Packaging 

Greiner Packaging produceert verpakkingsoplossingen. Haar producten omvatten 

kunststof verpakkingen voor de food- en non-foodsectoren, zoals de zuivel-, 

voedsel-, gezondheids-, cosmetica- en chemische industrie. Het ontwikkelt ook op 

maat gemaakte kunststof onderdelen, producten en componenten voor klanten in 

onder andere de sectoren automobiels-, verwarmings- en ventilatie en 

airconditioningsindustrie, en bouwnijverheidsdiensten.  

4.3.2 NEVEON  

NEVEON (voorheen Greiner Foam) is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie 

en verwerking van functionele soepele en samengestelde polyurethaanschuimen. 

Een beschrijving van de subdivisies van NEVEON per 21 december 2020 is 

opgenomen op pagina 22 (Bijlage I/11) van de geconsolideerde jaarrekening van de 

Bieder per 31 december 2020 die als Bijlage 2 bij dit Prospectus is gevoegd. 

4.3.3 Greiner Bio-One 

Greiner Bio-One is een internationaal bedrijf voor medische technologie dat actief is 

in biotechnologie, diagnoses, farmaceutica, medische toepassingen en in-

vitrodiagnoses. Haar productassortiment omvat producten voor bloed-, urine- en 

stalen-inzameling, cel- en weefselkweek en -analyse, en diagnoses. 

4.3.4 Greiner Extrusion 

Greiner Extrusion Group is een fabrikant van extrusielijnen en -gereedschappen en 

volledige systemen voor profielextrusie. Haar activiteiten omvatten de ontwikkeling, 

het ontwerp, de productie en de procesoptimalisering van gereedschappen en 

extrusielijnen. Haar diensten reiken van de ontwikkeling van formuleringen tot 

extrusielijnen, van werktuigbouw tot het ontwerp van volledige productiefabrieken. 
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Onderstaand schema biedt een algemeen overzicht van de juridische structuur van de 

Greiner-groep en haar vier divisies (meer gedetailleerde informatie over de directe en 

indirecte dochterondernemingen van de Bieder is te vinden in Hoofdstuk 4.7 van dit 

Prospectus): 

 

 

Naast de vier operationele divisies maken ook Greiner Real Estate 

(vastgoedbeheerdiensten voor verbonden ondernemingen), Greiner Technology & 

Innovation (het innovatiecentrum van de Greiner-groep) en de Greiner Krabbelstube 

(inhouse crèche in het hoofdkantoor van de Bieder) deel uit van de Greiner-groep.  

4.4 Recente gebeurtenissen 

De Bieder heeft geen relevante wezenlijke en recente gebeurtenissen te melden in het kader 

van dit Prospectus.  

4.5 Kapitaal- en aandeelhoudersstructuur van de Bieder 

Op de datum van dit Prospectus bedraagt het kapitaal van de Bieder EUR 14.688.000,00, 

opgesplitst in 14.688.000 gewone aandelen op naam met stemrecht, elk met een berekende 

nominale waarde van EUR 1,00. 

Per datum van dit Prospectus is de aandeelhoudersstructuur van de Bieder als volgt: 

Aandeelhouder Aantal 
gehouden 

aandelen 

% van totale 
aantal aandelen 

Aantal 
stemrechten  

% van de totale 
stemrechten 

Privatstiftung 

Hermann Greiner 

7.342.488 49,99% 7.342.488 49,99% 

Greiner AG 
(Kremsmünster, AT) 

Greiner Bio-One 
International GmbH 

(Kremsmünster, AT) 

Greiner Packaging 
International GmbH 

(Sattledt, AT) 

NEVEON Holding 
GmbH 

(Wenen, AT) 

Greiner Extrusion 
Group GmbH 
(Nußbach, AT) 

Medische technologie, 
diagnoses, 
biowetenschappen 
 
Businessunits: 
Bio Science, 
Preanalytics, OEM, 
Mediscan 

Kunststof verpakkingen 
voor voedsel en 
consumentengoederen, 
technische onderdelen 
 
Businessunits: 
Packaging Assistec 

Schuim voor comfort, 
sport en technische 
toepassingen, kussens 
voor vliegtuigstoelen, 
boilerisolatie, 
interieuronderdelen en 
geluidsisolatie voor auto’s 
 
Businessunits: 
Living & Care, Mobility, 
Specialties 

Extrusielijnen, 
gereedschappen en 
installaties 
 
Businessunits: 
Greiner Extrusion, 
Greiner Production 
Network (GPN) 
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Greiner 

Beteiligungs-

GmbH 

6.227.832 42,4% 6.227.832 42,4% 

A + P Greiner 

Beteiligungs 

GmbH 

218.376 1,49% 218.376 1,49% 

Minderheidsaand

eelhouders3 

899.304 6,12% 899.304 6,12% 

 

4.6 Bestuursstructuur van de Bieder 

Overeenkomstig dwingende Oostenrijkse wetgeving heeft de Bieder een duaal 

bestuursmodel, bestaande uit de directieraad (Vorstand) en de raad van toezicht 

(Aufsichtsrat). De directieraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de activiteiten en 

vertegenwoordigt de Bieder tegenover derden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor 

het benoemen en ontslaan van de leden van de directieraad en voor het toezicht op de 

activiteiten van de directieraad. Hoewel de raad van toezicht de Bieder niet actief bestuurt, 

vereisen de Oostenrijkse wet op de aandelenvennootschappen (Aktiengesetz), de statuten 

van de Bieder en het intern reglement van de directieraad dat bepaalde handelingen van de 

directieraad voorafgaand goedgekeurd moeten worden door de raad van toezicht. 

4.6.1 Directieraad (Vorstand)  

De directieraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de activiteiten en 

vertegenwoordigt de Bieder tegenover derden. De Bieder wordt vertegenwoordigd 

door één lid van de directieraad; daarnaast heeft de Bieder mevr. Renate Dietl 

benoemd tot houder van een bijzondere statutaire volmacht (Prokurist) die zelf ook 

de Bieder kan vertegenwoordigen. 

De directieraad moet minstens eenmaal per jaar rapporteren aan de raad van 

toezicht over fundamentele vragen inzake het toekomstige bedrijfsbeleid. De 

directieraad moet ook op regelmatige basis, minstens om de drie maanden, 

rapporteren aan de raad van toezicht over de vooruitgang van de bedrijfsactiviteiten 

en de bedrijfsresultaten van de Bieder en de groep ten opzichte van de 

voorspellingen. De directieraad is verplicht de raad van toezicht te informeren over 

elke gebeurtenis die van belang kan zijn voor de activiteiten van de Bieder of de 

groep. 

Overeenkomstig de statuten van de Bieder moet de directieraad bestaan uit een, 

twee, drie of vier leden. Momenteel bestaat de directieraad van de Bieder uit twee 

leden. De directieraad wordt door de raad van toezicht benoemd voor een maximale 

termijn van vijf jaar. De leden van de directieraad kunnen herbenoemd worden. De 

raad van toezicht kan een lid van de directieraad enkel om ernstige redenen ontslaan 

vóór het verstrijken van zijn of haar mandaat, zoals een wezenlijk tekortkoming aan 

zijn of haar verplichtingen, het onvermogen om het bedrijf behoorlijk te besturen of 

een motie van wantrouwen door de aandeelhoudersvergadering. De 

 
3 De minderheidsaandeelhouders omvatten 21 aandeelhouders die deel uitmaken van de bredere Greiner-familie en die 

elk minder dan 1% van de aandelen en stemrechten bezitten.  
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aandeelhouders zelf zijn niet bevoegd om de leden van de directieraad te benoemen 

of te ontslaan.  

De directieraad is in principe niet verplicht om de instructies van de algemene 

vergadering of de raad van toezicht op te volgen. Zowel de Oostenrijkse wet op de 

aandelenvennootschappen als de statuten en het intern reglement van de 

directieraad vereisen dat bepaalde handelingen van de directieraad voorafgaand 

goedgekeurd moeten worden door de raad van toezicht of één van haar comités. 

Als de directieraad dergelijke goedkeuring niet verkrijgt, heeft dat geen invloed op 

de geldigheid van transacties met derden, maar kan dat wel aansprakelijkheid van 

de directieraad inhouden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. 

Op de datum van dit Prospectus is de directieraad van de Bieder als volgt 

samengesteld:  

Naam Einde van 

het 

mandaat 

Functie Toewijzing van verantwoordelijkheden 

Axel 

Kühner 

31/03/2024 CEO Axel Kühner is het lid van de directieraad 

dat verantwoordelijk is voor het bestuur van 

de operationele divisies, de 

bedrijfscommunicatie, strategisch human-

resourcesbeleid, synergiebeleid en 

duurzaamheid. 

Hannes 

Moser 

31/07/2023 CFO Hannes Moser is het lid van de directieraad 

dat verantwoordelijk is voor boekhouding 

en financiën, controles, IT, vennootschaps- 

en fiscale wetgeving, Greiner Real Estate, 

compliance en M&A-beleid. 

4.6.2 Raad van toezicht (Aufsichtsrat) 

De raad van toezicht houdt toezicht op de directieraad en kan rapporten opvragen 

bij de directieraad over materies die de Bieder of de groep in haar geheel 

aanbelangen, maar is niet actief betrokken bij het bestuur van de Bieder. De raad 

van toezicht moet minstens elk kwartaal bijeenkomen. Het toezicht wordt 

uitgeoefend door het bestuderen van de rapporteren, die op geregelde basis moeten 

worden aangeleverd door de directieraad, en ook bij het plaatsvinden van 

belangrijke gebeurtenissen of op verzoek van de raad van toezicht. De raad van 

toezicht moet ook bepaalde transacties goedkeuren alvorens ze uitgevoerd worden. 

De raad van toezicht beoordeelt ook de financiële verslaggeving en verleent in het 

bijzonder haar goedkeuring aan de niet-geconsolideerde jaarrekeningen van de 

Bieder, verslagen in het kader van de jaarrekeningen en voorstellen aan de gewone 

algemene vergadering betreffende de winstuitkering en verslagen daarover. De raad 

van toezicht moet een gewone algemene vergadering bijeenroepen wanneer dit in 

het belang van de Bieder is. 

Overeenkomstig de statuten van de Bieder en de Oostenrijkse wetgeving bestaat de 

raad van toezicht uit minstens drie en hoogstens 20 leden die worden verkozen door 

de gewone algemene vergadering, samen met de leden die worden afgevaardigd 

door de ondernemingsraad. De door de aandeelhouders verkozen leden van de raad 
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van toezicht mogen hun functie niet uitoefenen, als zij niet benoemd zijn voor een 

kortere termijn, voor een termijn langer dan de gewone algemene vergadering die 

beslist over de kwijting van het betrokken lid van de raad van toezicht voor het vierde 

boekjaar na het boekjaar van de benoeming (waarbij geen rekening wordt gehouden 

met het jaar van de benoeming). De leden van de raad van toezicht kunnen worden 

herbenoemd. De algemene vergadering kan een lid van de raad van toezicht dat 

door haar benoemd is, ontslaan bij eenvoudige meerderheid van de op de relevante 

algemene vergadering uitgebrachte stemmen. De Oostenrijkse arbeidswetgeving 

(Arbeitsverfassungsgesetz) geeft de ondernemingsraad het recht om een van haar 

leden af te vaardigen voor iedere twee van de door de aandeelhouders benoemde 

leden van de raad van toezicht, en in geval van oneven aantal verkozen leden, een 

extra lid van de ondernemingsraad. 

Op de datum van dit Prospectus is de raad van toezicht van de Bieder samengesteld 

als volgt:  

Naam Einde van het 

mandaat 

Functie Deelname aan 

comités  

Erich Gebhardt 2025(1) Voorzitter Personeelscomité(3) 

Dominik Greiner  2025(1) Vicevoorzitter Personeelscomité(3), 

Auditcomité(4) 

Regine Hagen-Eck  2025(1) Lid - 

Christoph Greiner 2025(1) Lid Personeelscomité(3), 

Auditcomité(4) 

Andreas Ludwig 2025(1)  Lid Personeelscomité(3), 

Auditcomité(4) 

Gerald Schinagl 2025(1) Lid Auditcomité(4) 

Nico Hansen 2025(1) Lid - 

Jakob Mosser 2025(1) Lid - 

Georg Kofler N.v.t.(2)  Lid - 

Maximilian 

Gressenbauer 

N.v.t.(2)  Lid Auditcomité(4) 

Ernst Zimmermann N.v.t.(2)  Lid - 

Markus Rohrauer N.v.t.(2)  Lid Auditcomité(4) 

 

(1) Het mandaat van de door de algemene vergadering benoemde leden 

verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering die beslist over de 

kwijting voor boekjaar 2024, die zal plaatsvinden in 2025. 

(2) Leden afgevaardigd door de ondernemingsraad. 

(3) Het personeelscomité (Personalausschuss) is verantwoordelijk voor de 

compensatie voor de leden van het directiecomité. 
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(4) De taken van het auditcomité (Prüfungsausschuss) omvatten, onder andere, 

de monitoring van het boekhoudingsproces, de doelmatigheid van het interne 

controlesysteem, het interne revisiesysteem, in voorkomend geval, en het 

risicobeheersysteem van de Bieder, de audit van de (geconsolideerde) 

financiële verslagen, en de beoordeling en voorbereiding van de goedkeuring 

van de niet-geconsolideerde jaarrekeningen en de geconsolideerde 

jaarrekeningen (inclusief het bijbehorende bestuursverslag en 

geconsolideerde bestuursverslag). Daarnaast stelt het auditcomité de 

kandidaat voor de functie van commissaris voor. 

4.7 Groepsstructuur 

Een niet-geauditeerde lijst van de bedrijven die binnen de consolidatiekring van de Bieder 

vallen per 31 december 2020 is te vinden op pagina 121 van de vertaalde geconsolideerde 

jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020, die bij dit Prospectus is gevoegd als 

Bijlage 2. 

4.8 Financiële informatie 

4.8.1 Kerncijfers van de Greiner-groep per en voor het op 31 december 2020 

afgesloten boekjaar 

Onderstaande tabel geeft geselecteerde financiële informatie weer per, en voor het 

jaar afgesloten op, 31 december 2020 met betrekking tot de Greiner-groep. De 

Bieder beschouwt de cijfers in de onderstaande tabel als de belangrijkste indicatoren 

voor de prestaties van de Greiner-groep. Hoewel de kerncijfers in onderstaande 

tabel in grote mate afkomstig zijn uit de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening 

van de Bieder per 31 december 2020, is het belangrijk te noteren dat deze cijfers 

ook gedeeltelijk gebaseerd zijn op interne informatie en boekhoudkundige verslagen 

van de Bieder, en dat zij aangepast zijn ter weerspiegeling van de participaties van 

de Greiner-groep in joint ventures die op pro-ratabasis zijn opgenomen. De cijfers in 

de onderstaande tabel verschillen dan ook gedeeltelijk van de cijfers in de 

geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020. 

Bovendien zijn bepaalde financiële maatstaven, zoals de nettoschuld, die zijn 

opgenomen in de onderstaande tabel, niet verplicht door, of gedefinieerd onder de 

International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aangenomen door de 

Europese Unie. Zij kunnen dan ook anders worden berekend dan maatstaven met 

dezelfde of vergelijkbare namen die worden gepubliceerd door andere 

vennootschappen of worden gepresenteerd in sectorale rapporten en soortgelijke 

publicaties. In de onderstaande tabel is de nettoschuld berekend als de som van de 

financiële verplichtingen van de Bieder op korte en lange termijn, na aftrek van de 

liquide middelen. De nettoschuldgraad van Greiner, gedefinieerd als de financiële 

verplichtingen op korte en lange termijn, na aftrek van de liquide middelen, gedeeld 

door het eigen vermogen van de Bieder, bedraagt 0,66x. De brutoschuldratio van 

Greiner, gedefinieerd als financiële verplichtingen op korte en lange termijn, gedeeld 

door het eigen vermogen van de Bieder, bedraagt 0,96x. 
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Kerncijfer Per 31 december 2020 (cijfers tussen 

haakjes geven de cijfers voor 2019 

weer, waar van toepassing) (*) 

Geconsolideerde omzet EUR 1.930 miljoen (EUR 1.675 miljoen) 

Kasstroom van bedrijfsactiviteiten EUR 314 miljoen (EUR 144 miljoen) 

Investeringen in materiële activa EUR 111 miljoen 

Werknemers 11.500 (10.750) 

Omzet per werknemer EUR 0,17 miljoen (EUR 0,16 miljoen) 

Nettoschuld EUR 473 miljoen (EUR 419 miljoen)  

(*) De cijfers in bovenstaande tabel zijn afgerond. 

Doorheen 2020 heeft Greiner sterk geprofiteerd van haar veelheid aan producten en 

haar diversifiëring over vier divisies. De gedeeltelijke achteruitgang op sommige 

activiteiten kon worden gecompenseerd door winst in andere delen van de 

activiteiten. Die overcompensering leidde tot het meest succesvolle jaar in de 

geschiedenis van Greiner. De producten van Greiner Packaging en Greiner Bio-One 

zijn van groot belang voor de continuïteit van de voorziening en de hygiëne met 

betrekking tot levensmiddelen en medicijnen. Greiner Bio-One-oplossingen waren 

ook nodig voor coronatests en de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. 

Bijgevolg sloot de divisie het jaar af met een omzetgroei op jaarbasis van ongeveer 

36%. In comfortschuimen zag Greiner voortdurend hoge ordervolumes als gevolg 

van veranderend consumentengedrag met bijvoorbeeld toenemende uitgaven voor 

renovatie. De sterke verkoopdynamiek in de hele groep vertaalde zich in een 

overeenkomstig stevige kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. De Bieder is van oordeel 

dat de kasstroom uit operationele activiteiten en de contanten en andere liquide 

middelen uit andere bestaande financieringsbronnen waaruit de Bieder kan putten, 

volstaan voor het nakomen van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit zowel 

de financiering van de overname van het belang van 27,00% in Recticel van Bois 

Sauvage als het Bod. De Bieder heeft dan ook niet de intentie om desinvesteringen 

uit te voeren voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen die voortvloeien uit 

de bovenstaande financiering. 

4.8.2 Algemeen 

Overeenkomstig de toepasselijke Oostenrijkse wetgeving moet de directieraad van 

de Bieder de niet-geconsolideerde jaarrekeningen, inclusief de bijgaande 

toelichtingen en het bestuursverslag, en in voorkomend geval de geconsolideerde 

jaarrekeningen, inclusief de bijgaande toelichtingen en het geconsolideerde 

bestuursverslag voor het voorgaande boekjaar tijdens de eerste vijf maanden van 

ieder boekjaar opstellen.  

Zowel de geconsolideerde als de niet-geconsolideerde jaarrekeningen, inclusief de 

bijkomende toelichtingen en de geconsolideerde en niet-geconsolideerde 

bestuursverslagen, moeten worden gecontroleerd door een commissaris. De 

commissaris moet een verslag over de uitgevoerde audit opstellen. Het resultaat van 

de audit moet ook samengevat worden in een oordeel van de commissaris. Het 

verslag van de commissaris met inbegrip van het oordeel van de commissaris moet 
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worden voorgelegd aan de directieraad en de leden van de raad van toezicht van de 

aandelenvennootschap.  

De raad van toezicht van de Bieder moet de boekhoudkundige documenten 

beoordelen binnen twee maanden na hun indiening, een verklaring daarover 

opstellen voor de directieraad en een verslag voorleggen aan de gewone algemene 

vergadering. Als de raad van toezicht de niet-geconsolideerde jaarrekening 

goedkeurt, wordt zij aangenomen, tenzij de directieraad en de raad van toezicht 

beslissen dat zij moet worden aangenomen door de algemene vergadering (wat in 

de praktijk zelden gebeurt). De geconsolideerde financiële informatie wordt ook door 

de raad van toezicht beoordeeld, maar de raad van toezicht hoeft de 

geconsolideerde financiële informatie niet formeel aan te nemen.  

De Oostenrijkse wetgeving verplicht de Bieder niet om tussentijdse financiële 

overzichten of vergelijkbare tussentijdse financiële verslagen op te stellen en/of te 

publiceren, noch op halfjaar noch op kwartaalbasis. 

4.8.3 Recentste beschikbare geconsolideerde financiële informatie van de Bieder 

Op de datum van dit Prospectus is de recentste beschikbare geconsolideerde 

financiële informatie van de Bieder de geconsolideerde jaarrekening van de Bieder 

per, en voor het jaar afgesloten op, 31 december 2020, die is opgesteld in 

overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals 

aangenomen door de Europese Unie en de aanvullende vereisten krachtens deel 

245a van het Oostenrijkse wetboek van koophandel (Unternehmensgesetzbuch). 

De geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020 is 

gecontroleerd door KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft en kreeg een oordeel van de commissaris zonder 

voorbehoud.  

Vertalingen van de Duitse originelen van de geconsolideerde jaarrekening van de 

Bieder per 31 december 2020 en het bijbehorende verslag van de commissaris zijn 

bij dit Prospectus gevoegd als Bijlage 2.  

4.8.4 Recentste beschikbare niet-geconsolideerde financiële informatie van de 

Bieder 

De recentste beschikbare niet-geconsolideerde financiële informatie van de Bieder 

is de niet-geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per, en voor het jaar 

afgesloten op, 31 december 2020, die is opgesteld conform de algemeen aanvaarde 

Oostenrijkse boekhoudprincipes. De niet-geconsolideerde jaarrekening van de 

Bieder per 31 december 2020 is gecontroleerd door KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft en kreeg een oordeel zonder 

voorbehoud van de commissaris. 

Vertalingen van de Duitse originelen van de niet-geconsolideerde jaarrekening van 

de Bieder per 31 december 2020 en het bijbehorende verslag van de commissaris 

zijn bij dit Prospectus gevoegd als Bijlage 3.  

4.8.5 Goedkeuring van de recentste beschikbare financiële informatie van de Bieder 

De gecontroleerde niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 is 

goedgekeurd door de raad van toezicht van de Bieder op 8 juni 2021. De raad van 

toezicht van de Bieder heeft ook de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 
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per 31 december 2020 bestudeerd en er nota van genomen op haar vergadering 

van 8 juni 2021.  

Overeenkomstig de Oostenrijkse wetgeving is een afzonderlijke of aanvullende 

goedkeuring van deze jaarrekeningen door de gewone algemene vergadering van 

de Bieder niet vereist. 

4.9 Personen die handelen in onderling overleg met de Bieder  

Er zijn geen personen die handelen in onderling overleg met de Bieder.  

4.10 Overeenkomst tot aankoop van aandelen tussen de Bieder en Compagnie du Bois 

Sauvage 

Op 14 mei 2021 hebben Bois Sauvage en Greiner een overeenkomst tot aankoop van 

aandelen gesloten waarbij Bois Sauvage instemt met de verkoop van, en Greiner instemt 

met de aankoop van, alle 15.094.410 aandelen in de Doelvennootschap die in handen zijn 

van Bois Sauvage, en die 27,00% van het kapitaal van Recticel vertegenwoordigen (de 

“Overnameovereenkomst”). De aankoopprijs bedraagt EUR 13,50 per aandeel, dezelfde 

prijs als de Biedprijs per Aandeel. De aankoopprijs in het kader van de 

Overnameovereenkomst is vast en definitief en niet onderhevig aan aanpassing. 

De voltooiing van de verkoop overeenkomstig de Overnameovereenkomst is niet afhankelijk 

van de uitkomst van het Bod. De overname van de aandelen in de Doelvennootschap die 

aangehouden worden door Bois Sauvage is definitief, met dien verstande dat Greiner de 

overeenkomst kan beëindigen als bepaalde beschermingsmaatregelen zouden worden 

aangenomen door de gewone algemene vergadering van Recticel. 

De verkoop in het kader van de Overnameovereenkomst wordt ook onderzocht door de 

Europese Commissie en andere relevante overheidsinstanties vanuit een 

mededingingsrechtelijk perspectief, hoewel hun respectieve beslissingen geen 

opschortende voorwaarden vormen. Als de verkoop zou worden verboden door de Europese 

Commissie of enige andere relevante overheidsinstantie, zal Greiner de aandelen van Bois 

Sauvage verwerven met het oogmerk om, meteen, aan een of meer derde partijen, minstens 

het aantal aandelen in Recticel verworven van Bois Sauvage te verkopen als nodig voor de 

naleving van de toepasselijke mededingingsrechtelijke wetgeving. In elk geval zal Greiner 

dus verplicht zijn om de transactie te voltooien in de mate die is toegestaan krachtens de 

mededingingsrechtelijke wetgeving en zal Greiner een aandeelhouder van Recticel worden 

(dus onder een niveau dat aanleiding zou geven tot een verplichting tot 

mededingingsrechtelijke aanmeldingen). Greiner zal proactief overleggen met de betrokken 

overheidsinstanties om mogelijke problemen adequaat aan te pakken teneinde de vereiste 

goedkeuringen zo snel mogelijk te verkrijgen. 

De overdracht van de eigendom van de aandelen aan Greiner zal pas plaatsvinden bij de 

voltooiing van de verkoop, die naar verwachting zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 

2021. Afhankelijk van het tijdstip waarop de concentratiecontrolebesluiten van de Europese 

Commissie en elke andere relevante overheidsinstanties worden verkregen, kan de 

voltooiing van deze transactie plaatsvinden na de Initiële Betaaldatum. In dat geval wordt 

de koopprijs, in afwachting van de closing, door Greiner op een geblokkeerde rekening 

gestort.  
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In afwachting van de voltooiing van de verkoop zal Bois Sauvage de stemrechten verbonden 

aan de aandelen in de Doelvennootschap onafhankelijk blijven uitoefenen, zonder 

inmenging of instructies van Greiner.  

Zoals vermeld in Hoofdstuk 6.11.1 van dit Prospectus heeft de Bieder op 14 mei 2021 een 

kredietovereenkomst (Facilities Agreement) gesloten met BNP Paribas S.A. als leninggever 

waarbij de Bieder leningen zal kunnen opnemen voor een bedrag dat volstaat voor de 

betaling van zowel de verwerving van de Effecten krachtens het Bod als de overname van 

de aandelen in de Doelvennootschap die aangehouden worden door Bois Sauvage 

krachtens de Overnameovereenkomst. 

5 Informatie over de Doelvennootschap 

5.1 Bedrijfsgegevens van de Doelvennootschap 

Naam: Recticel NV 

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 

Statutaire zetel: Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België 

Datum van oprichting en duur: 19 juni 1896, onbepaalde duur 

Rechtspersonenregister: 0405.666.668 

Accountant: PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast 

vertegenwoordigd door dhr. Marc Daelman 

 

5.2 Voorwerp van de Doelvennootschap 

In artikel 3 van haar statuten is het voorwerp van de Doelvennootschap bepaald als volgt: 

De vennootschap heeft tot voorwerp de ontwikkeling, de produktie, de verwerking, de 

handel, de aankoop, de verkoop en het transport, voor eigen rekening of voor rekening van 

derden, van alle kunststoffen, polymeren, polyurethanen en andere synthetische 

componenten, van natuurlijke stoffen, metaalprodukten, chemische of andere produkten die 

gebruikt worden door de particulieren of door de industrie, de handel en het transport, met 

name voor meubilering, slaapcomfort, isolatie, bouwnijverheid, automobielsector, chemie, 

petrochemie, alsook de produkten die horen of noodzakelijk zijn voor hun productie of hieruit 

kunnen voortkomen of afgeleid kunnen worden. 

Zij kan haar voorwerp volledig of gedeeltelijk bereiken, hetzij rechtstreeks, hetzij 

onrechtstreeks, via dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden, participaties in 

andere vennootschappen, partnerships of verenigingen. 

Teneinde dit voorwerp te bereiken kan zij alle handelingen uitvoeren op industrieel-, 

immobiliën, financieel-, of commercieel gebied die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, 

geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn haar 

werking of haar handel, of die van de vennootschappen, partnerships of verenigingen waarin 

zij een participatie of een belang heeft, te bevorderen, te ontwikkelen of te vergemakkelijken; 

zij kan met name alle roerende en onroerende goederen en alle intellectuele eigendommen 

ontwikkelen, overdragen, verwerven, huren, verhuren en uitbaten. 
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5.3 Activiteiten van de Doelvennootschap  

Recticel is een toonaangevend industriebedrijf met uitgebreide expertise in 

polyurethaanchemie. Het produceert schuim, isolatie en bekledingsvulling voor meubilair, 

matrassen, kantoorstoelen, voertuigen en de scheepvaart-, bouw- en luchtvaartsectoren. 

Recticel is hoofdzakelijk actief in Europa, waar 93% van haar nettoverkoop plaatsvindt, maar 

is ook actief in de VS en Azië via solide productie- en verkoopnetwerken. De 

Doelvennootschap noteert sinds 1954 op Euronext Brussels, aanvankelijk onder de naam 

“Poudrerie Réunies de Belgique” (“PRB”). 

Recticel’s portfolio is georganiseerd volgens drie toepassingsgebieden: Engineered Foams, 

Isolatie en Bedding. 

De Engineered Foams-activiteiten zijn geconcentreerd rond de productie, transformatie en 

commercialisering van producten in soepel polyurethaanschuim. Polyurethaanschuim wordt 

zowel gebruikt als bulkproduct voor gestoffeerde meubelen en matrassen als voor 

toepassingen met hogere toegevoegde waarde, zoals afdichting en geluiddemping in 

passagiersvoertuigen en industriële apparatuur. De divisie Engineered Foams telt 11 

schuimfabrieken en 22 conversiefabrieken verspreid over de EMEA-regio, Azië-Pacific en 

Noord-Amerika. 

De divisie Isolatie ontwikkelt en biedt isolatieoplossingen voor thermische en akoestische 

toepassingen in de bouwsector aan. De producten van Recticel kunnen worden gebruikt 

voor de isolatie van wanden, platte en schuine daken en vloeren. Polyurethaanmaterialen 

bieden de beste isolatieprestaties, wat de concurrentiekracht van Recticel verder versterkt. 

De divisie Bedding ten slotte, richt zich op de ontwikkeling, de productie en de verkoop van 

matrassen, lattenbodems en bedbodems, en bedden. De divisie Bedding is de op een na 

grootste leverancier van matrassen, lattenbodems en bedbodems, en bedden in Europa. 

De voornaamste overlappingen met de Bieder hebben betrekking op bepaalde soepele 

schuimproducten (in het bijzonder technisch schuim en - in mindere mate - comfortschuim). 

Technisch schuim is flexibel PU-schuim op basis van polyether of polyester en kent een 

grote verscheidenheid aan specificaties, gebruiksmogelijkheden en toepassingen in 

uiteenlopende industrieën (zoals de bouw, de kleding-, de huishoud- en de auto-industrie) 

met functiesubstituten op niet-polyurethaanbasis (textielvezels, PVC, enz.). 

Comfortschuimen zijn flexibele PU-schuimen op basis van polyether die voornamelijk 

worden gebruikt als kern voor matrassen en als lagen in de meubelindustrie. 

Wat Engineered Foams betreft zijn Recticels belangrijkste concurrenten – naast Greiner – 

de Vita Group, Olmo Group, Plama-pur en Flex2000, naast Carpenter.  

De Vita Group werd opgericht in 1949 en heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. 

De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt een ruim aanbod van soepele 

polyurethaanschuimsoorten, Talalay Latex en vloerbekledingsproducten via drie divisies: 

Comfort, Technical en Flooring. Vanuit haar Europese vestigingen bedient de onderneming 

klanten over de hele wereld. De producten en toepassingen van de Vita Group gaan van 

bed-in-box matrassen tot schuimmaterialen voor medische- en transporttoepassingen. 

Olmo Group is een van de toonaangevende Italiaanse producenten, een geavanceerde en 

dynamische concurrent met sterke O&O-capaciteiten. De Olmo Groep werd opgericht aan 

het einde van 1950. Zij omvat industriële entiteiten die gespecialiseerd zijn in de productie 

van polyurethaanschuim (zowel technisch- als comfortschuim). Plama-pur is een producent 

van soepel polyurethaanschuim met hoofdkantoor in Slovenië; de onderneming is actief in 
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sectoren zoals automobiel, meubelbekleding, bedden, schoeisel, verpakking, textiel, bouw- 

en consumentengoederen. Flex2000, dat haar hoofdkantoor in Portugal heeft en deel 

uitmaakt van de CORDEX groep, is de grootste schuimproducent op het Iberische 

schiereiland, met een lange geschiedenis als schuimproducent die teruggaat tot het midden 

van de jaren 1970. Flex 2000 is een dynamische en groeiende concurrent, die ook een van 

de grootste fabrieken in Europa heeft voor de productie van flexibele schuimen van 

polyurethaan. Carpenter is een grote producent van comfortschuim en een sterke 

marktspeler, die al sinds de jaren 1950 actief is. Carpenter werd opgericht in 1948 en heeft 

haar hoofdkantoor in Virginia (Verenigde Staten van Amerika). Het bedrijf is actief in de 

productie van kussenproducten. Haar assortiment omvat urethaanschuim, voorgevormd 

schuim, tapijtkussens, schuim- en vezeltoepassingen voor meubelstoffering, vezels en 

bedproducten. De onderneming heeft 41 vestigingen in de VS, Canada en Europa. 

Naast de bovengenoemde concurrenten (i.e. ondernemingen die met Recticel en Greiner 

concurreren in Europa), concurreren de volgende ondernemingen met Greiner en Recticel 

op wereldschaal (d.w.z. dat zij nog geen gevestigde marktaanwezigheid hebben in Europa): 

FXI heeft haar hoofdkantoor in Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika). De 

onderneming biedt schuimoplossingen voor bedding, meubilair, transport en techniek. FXI 

bedient een ruime waaier van sectoren in Noord-Amerika, zoals thuiszorg, 

gezondheidszorg, elektronica, industrie, persoonlijke verzorging en transport. 

De Inoac Corporation heeft haar hoofdkantoor in Japan en focust op de ontwikkeling van 

functionele materialen op basis van polyurethaan, rubber, kunststof en composieten. De 

onderneming werd opgericht in 1926 en heeft vestigingen in Azië en Noord- en Centraal-

Amerika. Future Foam is een familiebedrijf met hoofdkantoor in de Verenigde Staten van 

Amerika. Het heeft meer dan 30 productiefaciliteiten in de Verenigde Staten van Amerika, 

Duitsland en China, en produceert onder andere tapijtkussens, dekmatrassen en 

hoofdkussens.  

Wat Isolatie betreft, zijn de belangrijkste concurrenten van Recticel Armacell, Kingspan, 

Bauder en Puren.  

Armacell heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg, naast regionale hoofdkantoren in 

Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika en Singapore. Haar twee belangrijkste 

activiteitengebieden zijn: Advanced Insulation en Engineered Foams. De onderneming 

focust op expansie in snelgroeiende markten. 

Kingspan werd opgericht in 1965 en heeft haar hoofdkantoor in Ierland. Het focust op 

isolatieoplossingen en gebouwschillen. Het is actief via de volgende segmenten: Insulated 

Panels; Insulation Boards; Light and Air; Water and Energy; en Data and Flooring 

Technology. De onderneming telt meer dan 160 productievestigingen in meer dan 70 landen. 

Bauder werd meer dan 160 jaar geleden opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Duitsland. 

Het produceert en levert moderne oplossingen voor waterdichting, thermische isolatie, 

groendaken en fotovoltaïsche systemen voor daken. De onderneming beschikt over zeven 

productievestigingen in Duitsland en een in Oostenrijk. Daarnaast verkoopt en distribueert 

het haar producten in heel Europa via haar dochterondernemingen en commerciële 

partners. 

Puren werd opgericht in 1968 en heeft haar hoofdkantoor in Duitsland. Het biedt systemen 

voor de isolatie van steile, platte en schuine daken, vloeren, wanden, plafonds en gevels, 

naast gespecialiseerde producten voor parkeerniveaus, instandhouding van gebouwen en 
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dakrenovatie. Het bedrijf levert haar oplossingen aan de bouwsector, architecten, ingenieurs 

en plaatsers. 

5.4 Recente gebeurtenissen 

Voor de recentste ontwikkelingen die de Doelvennootschap gekend heeft, wordt naar de 

persberichten betreffende de voltooiing van de overname van FoamPartner, gepubliceerd 

op 1 april 2021, en de overname van de thermische-isolatieplatendivisie van Gór-Stal, 

aangekondigd op 19 maart 2021.  

Op 26 februari 2021 kondigde de Doelvennootschap bovendien aan dat zij een proces zou 

opstarten voor het afstoten van haar divisie Bedding. 

Verder wordt verwezen naar de persberichten in verband met (i) de resultaten voor het 

eerste halfjaar van 2021, gepubliceerd op 27 augustus 2021, (ii) de prognoseherziening van 

de Doelvennootschap, gepubliceerd op 19 mei 2021, (iii) de trading update voor het eerste 

kwartaal van 2021, gepubliceerd op 27 april 2021 en (iv) de jaarresultaten voor 2020, 

gepubliceerd op 26 februari 2021. Deze persberichten zijn gepubliceerd op de website van 

de Doelvennootschap (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html). 

5.5 Aandeelhoudersstructuur van de Doelvennootschap 

Overeenkomstig de transparantieverklaringen betreffende de belangrijke deelnemingen in 

overeenstemming met de wet van 2 mei 2007, is de aandeelhoudersstructuur van de 

Doelvennootschap zoals weergegeven in de hiernavolgende tabel, die werd samengesteld 

op basis van de laatste transparantieverklaringen die door de Doelvennootschap 

gepubliceerd werden op haar website 

(https://www.recticel.com/investors/shareholders.html) tot 3 August 2021: 

Aandeelhouder Aantal gehouden 

Aandelen 

% van totale aantal Aandelen 

De Bieder1 - - 

Bois Sauvage1 15.094.410 27,08% 

BNP Paribas Investments 

Partners S.A. 

1.615.744 3,01% 

KBC Asset Management NV 1.648.964 3.01% 

Janus Hendersen Group plc 2.814.557 5,04% 

Candriam Belgium 1.681.114 3,01% 

Doelvennootschap (eigen 

aandelen) 

326.800 0,59% 

Publiek 32.716.831 58,53% 

(1) Zie Hoofdstuk 4.10 van dit Prospectus. 

Sinds de aankondiging van het Bod zijn de volgende transparantieverklaringen 

gepubliceerd: 
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Aandeelhouder Rapportage-

datum 

Aantal 

Aandelen 

gehouden 

vóór de 

transparantie-

verklaring 

Aantal 

Aandelen 

gehouden op 

de rapportage-

datum 

% van het 

totale  

aantal  

Aandelen  

Janus 

Hendersen 

Group plc 

20 mei 2021 1.669.584 2.814.557 5,04% 

Candriam 

Belgium 

26 augustus 2021 1.485.795 1.681.114 3,01% 

 

5.6 Bestuursstructuur van de Doelvennootschap 

5.6.1 Raad van Bestuur 

Overeenkomstig de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 

oktober 2021, is de raad van bestuur van de Doelvennootschap als volgt 

samengesteld: 

Naam Einde van het 

mandaat 

Functie Deelname aan 

comités 

Thijs Johnny BV, 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Johnny Thijs) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2022 

Voorzitter, 

Onafhankelijk 

Bestuurder 

Lid van het 

Auditcomité en 

het Remuneratie- 

en Benoemings-

comité 

Olivier Chapelle 

SRL 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Olivier Chapelle) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2022 

Gedelegeerd 

Bestuurder, 

Uitvoerend 

Bestuurder 

Lid van het 

Directiecomité 

Compagnie du 

Bois Sauvage 

Services NV 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Benoit Deckers)  

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2024 

Niet-

uitvoerend 

Bestuurder 

Lid van het 

Auditcomité 

Imrada BV 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Ingrid Merckx) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2022 

Onafhankelijk 

bestuurder 

Lid van het 

Auditcomité 
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Naam Einde van het 

mandaat 

Functie Deelname aan 

comités 

Lubis BV 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Luc Missorten) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2024 

Onafhankelijk 

bestuurder 

Lid van het 

Auditcomité en 

het Remuneratie- 

en Benoemings-

comité 

Carpe Valorem BV 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Kurt Pierloot) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2024 

Onafhankelijk 

bestuurder 

Lid van het 

Remuneratie- en 

Benoemings-

comité 

Bois Sauvage 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Frédéric Van 

Gansberghe) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2024 

Niet-

uitvoerend 

Bestuurder 

Lid van het 

Remuneratie- en 

Benoemings-

comité 

Moroxco BV 

(vertegenwoordigd 

door haar vaste 

vertegenwoordiger 

Elisa Vlerick) 

Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2022 

Onafhankelijk 

bestuurder 

- 

Carla Sinanian Na de gewone 

algemene 

vergadering van 

2022 

Onafhankelijk 

bestuurder 

- 

 

5.6.2 Uitvoerend Management 

Op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van de 

Doelvennootschap op 4 oktober 2021, is het uitvoerend management van de 

Doelvennootschap samengesteld als volgt: 

Naam Functie 

Olivier Chapelle Chief Executive Officer and Group General 

Manager Bedding 

Ralf Becker Group General Manager Insulation 

Betty Bogaert Chief Information Officer 

Jean-Pierre De Kesel Chief Sustainable Innovation Officer 

François Desné  Group General Manager Flexible Foams 

Rob Nijskens Chief Human Resource Officer 

François Petit Chief Procurement Officer 
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Naam Functie 

Dirk Verbruggen Chief Financial Officer & General Counsel 

 

5.6.3 Comités 

Overeenkomstig artikel 7:98 van het WVV heeft de raad van bestuur van de 

Doelvennootschap gespecialiseerde comités opgericht, hoofdzakelijk samengesteld 

uit onafhankelijk bestuurders, namelijk (i) een Auditcomité en (ii) een Remuneratie- 

en Benoemingscomité. 

(i) Het Auditcomité 

Overeenkomstig artikel 7:99 van het WVV houdt het Auditcomité toezicht op 

en doet het aanbevelingen aan de raad van bestuur betreffende de financiële 

verslaggeving van de Doelvennootschap en de integriteit van de financiële 

gegevens, de doelmatigheid van de interne controle- en 

risicobeheersystemen van de Doelvennootschap, de interne audit, de 

wettelijke controle van de jaarrekeningen en geconsolideerde 

jaarrekeningen, en de onafhankelijkheid van de commissaris. 

Op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van de 

Doelvennootschap op 4 oktober 2021, is het Auditcomité samengesteld uit 

de volgende leden: 

Naam  Functie 

Lubis BV (vertegenwoordigd door 

haar vaste vertegenwoordiger Luc 

Missorten) 

Voorzitter, onafhankelijk 

bestuurder 

Thijs Johnny BV, 

(vertegenwoordigd door haar vaste 

vertegenwoordiger Johnny Thijs) 

Lid, onafhankelijk bestuurder 

Imrada BV (vertegenwoordigd door 

haar vaste vertegenwoordiger 

Ingrid Merckx) 

Lid, onafhankelijk bestuurder 

Compagnie du Bois Sauvage 

Services NV (vertegenwoordigd 

door haar vaste vertegenwoordiger 

Benoit Deckers) 

Lid, niet-uitvoerend bestuurder 

 

(ii) Het Remuneratie- en Benoemingscomité 

Het Remuneratie- en Benoemingscomité doet voorstellen aan de raad van 

bestuur betreffende het remuneratiebeleid en de individuele remuneratie van 

de bestuurders en de leden van het Directiecomité, en stelt het 

remuneratieverslag op voor de gewone algemene vergadering en geeft er 

toelichting bij. Het Remuneratie- en Benoemingscomité zorgt er ook voor dat 

de benoeming en herverkiezing van de leden van de raad van bestuur en de 

hogere kaderleden op objectieve en professionele wijze wordt 
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georganiseerd door de nodige aanbevelingen te doen aan de raad van 

bestuur betreffende de procedures en selectiecriteria die moeten worden 

toegepast voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur, de 

gespecialiseerde comités en het uitvoerend management en betreffende de 

grootte en samenstelling van deze bestuursorganen. 

Op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van de 

Doelvennootschap op 4 oktober 2021, is het Remuneratie- en 

Benoemingscomité samengesteld uit de volgende leden: 

Naam  Functie 

Thijs Johnny BV, (vertegenwoordigd 

door haar vaste vertegenwoordiger 

Johnny Thijs) 

Voorzitter, onafhankelijk 

bestuurder 

Lubis BV (vertegenwoordigd door 

haar vaste vertegenwoordiger Luc 

Missorten) 

Lid, onafhankelijk bestuurder 

Kurt Pierloot Lid, onafhankelijk bestuurder 

Bois Sauvage (vertegenwoordigd door 

haar vaste vertegenwoordiger 

Frédéric Van Gansberghe)  

Lid, niet-uitvoerend bestuurder 

 

5.7 Financiële informatie 

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Doelvennootschap voor het op 

31 december 2020 afgesloten boekjaar, en het jaarverslag van de Doelvennootschap voor 

het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar, zijn beschikbaar op de website van de 

Doelvennootschap 

(https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recti

cel_Jaarverslag%202020_spreads.pdf). 

De geconsolideerde jaarrekening voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar is 

opgesteld in overeenstemming met de IFRS, zoals aangenomen door de Europese Unie. 

De jaarrekening voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar is goedgekeurd door 

de gewone algemene vergadering van de Doelvennootschap van 25 mei 2021. De 

geconsolideerde jaarrekeningen zijn voorgesteld op de gewone algemene vergadering van 

de Doelvennootschap van 25 mei 2021.  

De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Doelvennootschap voor het op 

31 december 2020 afgesloten jaar zijn gecontroleerd door Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, 

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kurt Dehoorne. De commissaris heeft 

geen voorbehoud gemaakt in verband met de jaarrekening of de geconsolideerde 

jaarrekening van de Doelvennootschap. 

Op 28 augustus 2020 kondigde de Doelvennootschap haar geconsolideerde financiële 

halfjaarresultaten aan, die aan een beperkte controle zijn onderworpen door de commissaris 

van de Doelvennootschap, per 30 juni 2020, en beschikbaar zijn op de website van de 

Doelvennootschap (https://www.recticel.com/nl/node/540). 
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Op 26 februari 2021 kondigde de Doelvennootschap haar jaarresultaten aan voor het op 

31 december 2020 afgesloten jaar, zoals beschikbaar op de website van de 

Doelvennootschap (https://www.recticel.com/nl/recticel-jaarresultaten-2020-sterke-tweede-

jaarhelft-2020-en-strategische-herpositionering.html).  

Op 27 april 2021 kondigde de Doelvennootschap een trading update aan voor het eerste 

kwartaal van 2021, zoals beschikbaar op de website van de Doelvennootschap 

(https://www.recticel.com/nl/node/567). 

Op 19 mei 2021 kondigde de Doelvennootschap een herziening van haar prognoses voor 

het volledige jaar 2021 aan, als gevolg van de integratie van FoamPartner, zoals 

beschikbaar op de website van de Doelvennootschap 

(https://www.recticel.com/index.php/nl/node/586). 

Op 27 juli 2021 kondigde de Doelvennootschap een trading update aan met betrekking tot 

de verwachte omzet in het eerste halfjaar van 2021, waarin de prognoses voor het volledige 

jaar 2021 bevestigd worden, zoals beschikbaar op de website van de Doelvennootschap 

(https://www.recticel.com/nl/node/601).  

Op 27 augustus 2021 kondigde de Doelvennootschap haar geconsolideerde 

halfjaarresultaten aan, die het voorwerp zijn geweest van een beperkte controle door de 

commissaris van de Doelvennootschap, per 30 juni 2021, zoals beschikbaar op de website 

van de Doelvennootschap (https://www.recticel.com/nl/node/603). 

De bovenstaande documenten, die zijn opgesomd in onderstaande tabel, zijn eerder 

gepubliceerd door de Doelvennootschap en worden door verwijzing opgenomen in dit 

Prospectus, overeenkomstig artikel 13, §3 van de Overnamewet: 

Document Hyperlink 

Het jaarverslag van de Doelvennootschap 

voor het op 31 december 2020 afgesloten 

jaar, voor de volgende delen: 

 Jaarrekening, p. 132; 

 Commissarisverslag over de 

geconsolideerde jaarrekening, p. 

232 

https://www.recticel.com/sites/default/files/i

nvestors/Annual_half_year_reports/2021/R

ecticel_Jaarverslag%202020_spreads.pdf 

Het jaarverslag van de Doelvennootschap 

voor het op 31 december 2019 afgesloten 

jaar, voor de volgende delen: 

 Jaarrekening, p. 138; 

 Commissarisverslag over de 

geconsolideerde jaarrekening, p. 

226  

https://www.recticel.com/sites/default/files/i

nvestors/Annual_half_year_reports/2020/A

nnual%20Report%20Recticel_Full%20NL

%202019.pdf 

 

Persbericht van de Doelvennootschap 

betreffende de financiële halfjaarresultaten 

op 30 juni 2020 

https://www.recticel.com/nl/node/540 

Persbericht van de Doelvennootschap 

betreffende de jaarresultaten voor het op 

31 december 2020 afgesloten jaar 

https://www.recticel.com/nl/recticel-

jaarresultaten-2020-sterke-tweede-
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Document Hyperlink 

jaarhelft-2020-en-strategische-

herpositionering.html 

Persbericht van de Doelvennootschap 

inzake de trading update voor het eerste 

kwartaal van 2021 

https://www.recticel.com/nl/node/567 

Persbericht van de Doelvennootschap 

betreffende de herziening van de 

prognoses voor het volledige jaar 2021 

https://www.recticel.com/index.php/nl/node

/586 

Persbericht van de Doelvennootschap 

inzake de trading update betreffende de 

verwachte omzet gedurende het eerste 

halfjaar van 2021 

https://www.recticel.com/index.php/nl/node

/586 

Persbericht van de Doelvennootschap 

betreffende de resultaten van het eerste 

halfjaar van 2021 op 30 juni 2021 

https://www.recticel.com/nl/node/601 

 

De informatie die aldus door verwijzing is opgenomen, maakt integraal deel van dit 

Prospectus, met dien verstande dat elke vermelding in een aldus door verwijzing 

opgenomen document, in het kader van dit Prospectus zal worden geacht te zijn gewijzigd 

of vervangen telkens wanneer een bepaling van dit Prospectus dergelijke vermelding wijzigt 

of vervangt (hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet of anderszins). Een aldus gewijzigde 

vermelding zal enkel voor zover gewijzigd of vervangen deel uitmaken van dit Prospectus. 

Een lijst van de documenten die door verwijzing zijn opgenomen, is bij dit Prospectus 

gevoegd als Bijlage 4. De delen die niet zijn opgenomen in de documenten die door 

verwijzing in het prospectus zijn opgenomen, zijn niet relevant voor de Aandeelhouders of 

worden elders in het Prospectus behandeld. 

5.8 Kapitaalstructuur van de Doelvennootschap en Effecten 

5.8.1 Kapitaal 

Op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van de 

Doelvennootschap op 4 oktober 2021 bedraagt het kapitaal van de 

Doelvennootschap EUR 139.746.050 vertegenwoordigd door 55.898.420 Aandelen 

zonder nominale waarde.  

5.8.2 Eigen Aandelen 

De gewone algemene vergadering van de Doelvennootschap van 26 mei 2020 heeft 

de raad van bestuur van de Doelvennootschap gemachtigd om eigen Aandelen van 

de Doelvennootschap te verwerven, op of buiten de beurs, overeenkomstig met en 

binnen de limieten zoals bepaald in het WVV, en tegen volgende voorwaarden: (i) 

de nominale waarde van door de Doelvennootschap gehouden eigen Aandelen mag 

niet meer bedragen dan 20% van het kapitaal van de Doelvennootschap, (ii) de 

verwervingsprijs mag niet minder bedragen dan 20% onder de gemiddelde slotkoers 

van het Aandeel op Euronext Brussels gedurende de twintig (20) dagen voorafgaand 
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aan de verwerving, en niet meer dan 20% boven dit gemiddelde. Deze machtiging 

is geldig voor een periode van vijf (5) jaar. 

Op basis van informatie beschikbaar op de website van de Doelvennootschap op 4 

oktober 2021, bezit de Doelvennootschap 326.800 eigen Aandelen (die 0,59% van 

het totale aantal uitstaande Aandelen vertegenwoordigen). In Hoofdstuk 5.5 van dit 

Prospectus zijn nadere gegevens over het aandelenbezit van de Doelvennootschap 

opgenomen.  

5.8.3 Andere effecten met stemrecht of die toegang kunnen bieden tot stemrechten, 

inschrijvingsrechten 

Op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van de 

Doelvennootschap op 4 oktober 2021 geeft de Doelvennootschap aan dat zij 

1.777.500 uitstaande Inschrijvingsrechten heeft, die bij uitoefening 3,08% van het 

kapitaal van de Doelvennootschap zouden vertegenwoordigen.  

De Doelvennootschap geeft verder aan dat zij de volgende categorieën van 

Inschrijvingsrechten heeft uitgegeven: 

Uitgifte Aantal uitgegeven 

Inschrijvingsrechten 

Aantal nog niet uitgeoefende 

Inschrijvingsrechten 

April 2016 317.500 112.500 

Juni 2017 410.000 262.500 

April 2018 460.000 427.500 

Juni 2019 500.000 477.500 

Maart 2020 512.000 497.500 

 

Op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van de 

Doelvennootschap op 4 oktober 2021, geeft de Doelvennootschap aan dat de 

uitoefening van alle Inschrijvingsrechten het volgende verwaterend effect zou 

hebben:  

Situatie per 3 augustus 

2021 

Aantal % nu % volledig 

verwaterd 

Gewone aandelen (niet 

verwaterd) 

55.898.420 100,0% 96,92% 

Uitstaande niet-uitgeoefende 

Inschrijvingsrechten 

1.777.500 - 3,08% 

Totaal aandelen (volledig 

verwaterd) 

57.675.920 - 100,0% 

 

Volgens de door de Doelvennootschap beschikbaar gestelde informatie zijn de 

Inschrijvingsrechten uitgegeven aan de leden van het Directiecomité van de 

Doelvennootschap in het kader van aandelenoptieplannen.  
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De Houders van Inschrijvingsrechten hebben het recht hun Inschrijvingsrechten per 

direct uit te oefenen, indien van toepassing met inachtneming van de door de raad 

van bestuur van de Doelvennootschap vastgelegde voorwaarden, in geval van 

wijziging van zeggenschap (zijnde een overdracht, in een of meer transacties, van 

meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten) of in geval van openbaar 

overnamebod op de aandelen van de Doelvennootschap. 

Naar beste weten van de Bieder heeft de Doelvennootschap geen andere effecten 

uitgegeven met stemrecht of die toegang kunnen bieden tot stemrecht dan de 

Effecten die worden vermeld in dit Hoofdstuk van het Prospectus. 

5.9 Groepsstructuur 

Een lijst van de bedrijven die binnen de consolidatiekring van de Doelvennootschap vallen 

is te vinden in het jaarverslag van de Doelvennootschap voor het op 31 december 2020 

afgesloten boekjaar (p. 180-181) 

(https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recti

cel_Jaarverslag%202020_spreads.pdf). 

5.10 Evolutie van de aandeelkoers op Euronext Brussels 

 

 Bron: FactSet (per 21 september 2021) 
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6 Het Bod 

6.1 Kenmerken van het Bod 

6.1.1 Aard van het Bod 

Het Bod is een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod uitgebracht 

overeenkomstig Hoofdstuk II van het Overnamebesluit. Het Bod is een bod in 

contanten. 

6.1.2 Voorwerp van het Bod 

Het Bod heeft betrekking op alle Aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap, 

met uitzondering van de 15.094.410 Aandelen die zullen worden verworven 

krachtens de Overnameovereenkomst. Het Bod heeft dus betrekking op 40.804.010 

Aandelen van de Doelvennootschap, die 73% vertegenwoordigen van het totale 

aantal door de Doelvennootschap uitgegeven Aandelen.  

Daarnaast heeft het Bod ook betrekking op 1.777.500 Inschrijvingsrechten die zijn 

uitgegeven door de Doelvennootschap. 

De Aandelen zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van 

Euronext Brussels onder code ISIN BE0003656676. 

6.1.3 Opschortende voorwaarden van het Bod  

Het Bod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de aangeboden (en niet ingetrokken) Aandelen vertegenwoordigen of bieden 

toegang tot minstens 23,00% van het totale aantal Aandelen plus één (1) 

Aandeel aan het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode van het Bod. Dat 

betekent dat, samen met de Aandelen die door de Bieder worden verworven 

krachtens de Overnameovereenkomst, de Bieder ernaar streeft Aandelen te 

verkrijgen die 50% van het totale aantal Aandelen plus één (1) Aandeel 

vertegenwoordigen; 

(ii) de officiële Fase I-goedkeuringen van de bevoegde antitrust- of 

mededingingsautoriteiten in de Europese Unie en andere relevante 

rechtsgebieden worden verkregen; 

(iii) gedurende de periode vóór de publicatie van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode is de slotkoers van de Bel 20-index niet gedaald met 

meer dan 15,0% ten opzichte van de slotkoers van de Bel 20-index op de 

dag vóór de formele kennisgeving van het Bod bij de FSMA overeenkomstig 

artikel 5 van het Overnamebesluit (zijnde 4.072,15 punten op 17 mei 2021). 

Als de Bieder beslist het Bod niet in te trekken op een moment waar de 

slotkoers van de Bel 20-index onder 3.461,33 punten ligt, en deze slotkoers 

later opnieuw tot dit peil stijgt, zal de Bieder niet langer gebruik kunnen 

maken van deze eerdere en tijdelijke daling van de Bel 20-index. De 

beslissing van de Bieder om het Bod te handhaven gedurende een periode 

waarin de slotkoers van de Bel 20-index tijdelijk onder 3.461,33 punten is 

gedaald doet geen afbreuk aan het recht van de Bieder om toch gebruik te 

maken van deze voorwaarde en het Bod in te trekken ingeval de slotkoers 
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van de Bel 20-index, na een heropleving, later opnieuw onder 3.461,33 

punten daalt; en 

(iv) gedurende de periode voorafgaand aan de publicatie van de resultaten van 

de Initiële Aanvaardingsperiode, heeft er geen wijziging of gebeurtenis 

plaatsgevonden die resulteert in, of die naar alle waarschijnlijkheid zal 

resulteren in (in dergelijk geval, zoals bevestigd door een onafhankelijke 

expert), een verlies (inclusief verlies van nettoactiefwaarde) of schuld van de 

Doelvennootschap of haar dochterondernemingen, samengenomen, met 

een impact op de geconsolideerde nettoactiefwaarde van de 

Doelvennootschap en haar dochterondernemingen na belastingen van meer 

dan EUR 50 miljoen (een “Wezenlijk Ongunstige Wijziging”); met dien 

verstande dat geen van de volgende omstandigheden op zichzelf geacht zal 

zijn een Wezenlijk Ongunstige Wijziging te vormen: (i) een verandering in de 

koers of het handelsvolume van Aandelen; (ii) een algemene evolutie van de 

aandelenmarkten; (iii) een nadelig effect voortvloeiend uit de aankondiging 

of de voltooiing van het Bod, inclusief dergelijke effecten op werknemers, 

klanten, verkopers, leveranciers, distributeurs, partners, leners, 

contractanten of andere derde partijen; (iv) wijzigingen in de toepasselijke 

wetten (of de interpretatie daarvan); (v) de dreiging of het plaatsvinden, 

escaleren, uitbreken of verergeren van een natuurramp, 

overmachtgebeurtenis, oorlogsdaden, politionele of militaire acties, 

gewapende conflicten, sabotage of terrorisme, of (vi) een wijziging die 

voortvloeit uit omstandigheden met invloed op de economie of sector van de 

Doelvennootschap in het algemeen en die de Doelvennootschap niet 

beïnvloedt op een wezenlijk onevenredige wijze ten opzichte van de andere 

deelnemers aan, respectievelijk, de economie of deze sector. 

Deze opschortende voorwaarden gelden uitsluitend ten gunste van de Bieder, die 

zich het recht voorbehoudt er geheel of gedeeltelijk afstand van te doen. 

Als een van deze voorwaarden niet vervuld is, zal de Bieder bekendmaken of hij 

daar afstand van zal doen, uiterlijk op het moment waarop de resultaten van de 

Initiële Aanvaardingsperiode worden gepubliceerd, via een persbericht dat ook 

beschikbaar zal 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 de 

Doelvennootschap (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html) en de 

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

6.2 Prijs van het Bod 

De totale vergoeding voor de uitstaande Aandelen en Inschrijvingsrechten bedraagt in het 

kader van het Bod EUR 556 miljoen4 in contanten. Dit bedrag is bepaald op basis van het 

aantal uitstaande Aandelen en Inschrijvingsrechten per datum van dit Prospectus, min de 

Aandelen die de Bieder zal overnemen van Bois Sauvage.  

Een berekening van het volledig verwaterde aantal Aandelen, inclusief de Aandelen die de 

Bieder zal overnemen van Bois Sauvage, is te vinden in Hoofdstuk 6.3.1 van dit Prospectus 

(Rechtvaardiging van de Biedprijs per Aandeel). 

 
4 Ervan uitgaande dat de 1.777.500 Inschrijvingsrechten in het Bod zullen worden ingeschreven. 
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6.2.1 De Biedprijs per Aandeel 

De prijs die wordt geboden voor ieder in het Bod ingebracht Aandeel bedraagt EUR 

13,50. 

Een rechtvaardiging van de Biedprijs per Aandeel is te vinden in Hoofdstuk 6.3.1 van 

dit Prospectus (Rechtvaardiging van de Biedprijs per Aandeel).  

6.2.2 De Biedprijs per Inschrijvingsrecht 

De prijs die wordt geboden voor ieder in het Bod ingebracht Inschrijvingsrecht 

varieert, afhankelijk van de uitoefenprijs en de vervaldatum, van EUR 5,20 tot EUR 

8,07 per Inschrijvingsrecht. 

Een rechtvaardiging van de Biedprijsper Inschrijvingsrecht is te vinden in Hoofdstuk 

6.3.2 van dit Prospectus (Rechtvaardiging van de Biedprijs per Inschrijvingsrecht). 

6.3 Rechtvaardiging van de Biedprijs 

6.3.1 Rechtvaardiging van de Biedprijs per Aandeel 

De Bieder biedt een Biedprijs per Aandeel van EUR 13,50 per Aandeel. 

Voortbouwend op een gevestigde financiële theorie5, wordt de waarde van een 

bedrijf algemeen weerspiegeld door de geactualiseerde waarde van zijn toekomstige 

kasstromen. Zogenaamde controlepremies, die worden berekend als de premie van 

een biedprijs boven de niet-beïnvloede aandelenkoers, weerspiegelen het verschil 

tussen deze intrinsieke waardering en de aandelenkoers.  

Volgens de toegepaste waarderingsmethode op basis van actualisering van de 

toekomstige kasstromen (discounted cash flow, DCF) biedt Greiner een prijs die 

hoger ligt dan het middelpunt van deze DCF-waardering. Greiner meent dan ook dat 

de prijs gepast is voor de verwerving van controle.  

Hoewel de vennootschap bepaalde gebieden heeft geïdentificeerd die zouden 

kunnen leiden tot potentiële synergiën in de inkomsten, of als onderdeel van een 

meer effectieve aankoop, heeft Greiner dergelijke synergiën niet berekend, en er 

geen rekening mee gehouden bij haar waardering van Recticel. Het bereiken van 

lagere grondstofkosten zou mogelijks gedaan kunnen worden via een joint-venture 

(of inkoopsamenwerking) waarbij de voordelen door beide groepen worden gedeeld. 

Toch zou gezamenlijk verder werk ondernomen moeten worden om te begrijpen in 

welke mate dergelijke synergiën tot stand zouden komen, en binnen welke termijn. 

Aangezien er weinig overlappingen zijn tussen technisch en comfortschuim, brengen 

de twee bedrijven vooral complementaire, veeleer dan vergelijkbare sterktes bij 

elkaar. Daarom verwacht Greiner geen materiële kostensynergiën die met redelijke 

zekerheid zouden kunnen worden berekend.  

Daarnaast meent Greiner dat de Biedprijs ook redelijk is in het kader van de 

indicatieve waarderingsmethodes, zoals de benadering via multiples van 

vergelijkbare transacties, die de overnameprijzen weerspiegelen waarin vaak 

rekening wordt gehouden met het feit dat er 100% wordt verworven en met het 

bestaan van kostensynergiën. 

 
5 i.a. Damodaran, Aswath. “Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance.” 2nd edition, 

Wiley, 22 Augustus 2006, p.45f, p.886ff. 
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(i) Volledig verwaterd aantal Aandelen 

Alle berekeningen zijn gebaseerd op een volledig verwaterd aantal Aandelen voor 

Recticel gelijk aan 56.315.609, wat overeenstemt met het aantal uitgegeven 

Aandelen op 3 Augustus 2021, zijnde 55.898.420 Aandelen, verhoogd met het aantal 

Aandelen uitgegeven als gevolg van de uitoefening van sommige uitstaande 

Inschrijvingsrechten (berekend volgens de treasury-stock methode6), zijnde 743.989 

Aandelen, en verminderd met het aantal aandelen in eigen bezit, zijnde 326.800 

Aandelen.  

 

(ii) Aanpassingen aan de ondernemingswaarde. 

De onderstaande aanpassingen werden opgesteld op basis van de geconsolideerde 

rekeningen van Recticel per 30 Juni 2021, alsmede op basis van andere informatie 

gepubliceerd door Recticel of geraamd door de Bieder.  

 

(iii) Waarderingsmethode 

De Biedprijs per Aandeel is geëvalueerd op basis van een multicriteria benadering 

op basis van de onderstaande waarderingsmethoden en referentiepunten:  

Waarderingsmethoden 

 
6 Conform IAS 33 berekent de treasury-stockmethode een theoretische verwatering ervan uitgaande dat alle uitstaande 

Inschrijvingsrechten worden uitgeoefend (1.777.500 nieuwe Aandelen uitgegeven) en dat alle opbrengsten afkomstig uit 
de uitoefening van deze Inschrijvingsrechten (EUR 13.952.400) worden aangewend om onderliggende Aandelen terug te 

kopen tegen de Biedprijs per Aandeel (1.033.511 Aandelen).  
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(a) Analyse van actualisering van toekomstige kasstromen (discounted cash 

flows); 

(b) Analyse van multiples van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen 

(louter ter informatie);  

(c) Analyse van multiples van vergelijkbare transacties (louter ter informatie). 

Referentiepunten  

(d) Analyse van de historische prijsevolutie van de koers van het aandeel;  

(e) Analyse van de koersdoelen van analisten. 

 

(a) Analyse van actualisering van toekomstige kasstromen 

(discounted cash flows) 

Bij deze methodologie wordt de waarde van de activa van Recticel (intrinsieke 

waarde) berekend door de toekomstige kasstromen die deze activa genereren te 

actualiseren. De waarde aan de aandeelhouders toe te rekenen wordt verkregen 

door de som van de netto cash en andere correctie-elementen op te tellen bij of af 

te trekken van, naargelang het geval, de ondernemingswaarde van Recticel. 

De waardering op basis van actualisering van toekomstige kasstromen werd 

berekend per 31 maart 2021 (einde van het eerste kwartaal van boekjaar 2021). De 

waarderingsperiode omvat de boekjaren 2021 tot 2029 (van 1 april 2021 tot 31 

december 20297). De kasstromen werden geactualiseerd aan de hand van de 

halfjaarlijkse conventie. Deze waarderingsmethode is toegepast op de boekjaren 

2021 tot 2029. De eindwaarde wordt berekend aan de hand van de Gordon-Shapiro 

formule op een genormaliseerde vrije kasstroom na het boekjaar 2029. 

Aangezien de Bieder redelijkerwijs niet kan oordelen in welke mate een verkoop van 

de divisie Bedding (welk voornemen door de Doelvennootschap was aangekondigd 

op 26 februari 2021) haalbaar is, noch binnen welke termijn deze verkoop zich zou 

kunnen materialiseren, heeft de Bieder de divisie Bedding opgenomen in zijn DCF-

waardering voor de hele ramingsperiode, alsook in zijn berekening van de 

eindwaarde. Daarbij wordt ook verwezen naar de onafhankelijke analisten die het 

Recticel-aandeel beoordelen, en die unaniem de divisie Bedding opnemen ofwel 

expliciet (Sum-of-the-Parts) of impliciet (DCF van de Groep) als deel van hun 

waarderingen. 

Wat de indicatieve waarderingsmethodes betreft, is de behandeling van de divisie 

Bedding uiteengezet in de respectievelijke sectie. 

(i) Assumpties in het bedrijfsplan  

De Bieder had geen toegang tot een businessplan opgesteld door Recticel’s 

management en heeft derhalve gebruik gemaakt van alle publiek beschikbare 

ramingen van analisten voor de omzet, bedrijfsmarge en kasstromen voor de 

boekjaren 2021 tot 2023. Hieronder wordt een tabel gepresenteerd, met alle voor 12 

mei 2021 gepubliceerde rapporten van analisten. De Bieder is van mening dat deze 

 
7 Voor de kasstroom die wordt aangehouden en die opeisbaar wordt voor de periode tussen 1 april 2021 en 31 december 

2021, wordt aangenomen dat deze zich in het midden van de periode tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 

manifesteert.  
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ramingen in overeenstemming zijn met zijn eigen opvattingen over de toekomstige 

activiteiten van Recticel. Voor de boekjaren 2024 tot 2029 zijn de cijfers van het 

businessplan geëxtrapoleerd op basis van de eigen veronderstellingen van de 

Bieder met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van Recticel. 

Voor de waardering van de toekomstige kasstromen heeft de Bieder de gemiddelde 

consensus aangehouden. Om de redenen uiteengezet in Hoofdstuk 6.3.1(iii)(a)(iv) 

van dit Prospectus, baseert de Bieder zijn intrinsieke waardering niet op een 

consensus na herziening van de vooruitzichten, die pas werden uitgegeven na de 

aankondiging van het voornemen van de Bieder om een openbaar overnamebod uit 

te brengen. Er wordt ook vastgesteld dat er geen vooruitzichten werden gegeven 

voor de periode na het boekjaar 2021. 

Voor illustratieve doeleinden is een dergelijke oefening echter wel gemaakt in 

Hoofdstuk 6.3.1(iii)(a)(v) van dit Prospectus. 

Op basis van de voornoemde ramingen heeft de Bieder zijn eigen businessplan 

opgesteld met de volgende hypotheses: 

 Omzetgroei volgens ramingen van analisten voor de boekjaren 2021 tot 

2023 – vertegenwoordigt een samengesteld jaarlijks groeipercentage 

(compounded annual growth rate, CAGR) van circa 4,2% sinds boekjaar 

2021, hoofdzakelijk ten gevolge van een snel herstel na COVID-19 en de 

overname van FoamPartner. Ter vergelijking, in de periode 2018 tot 2020 

bedroeg de CAGR -3,4%8; 

 Gestage stijging van de EBITDA verwacht volgens de ramingen van 

analisten voor de boekjaren 2021 tot 2023 (c. 13.6% samengesteld jaarlijks 

groeipercentage tussen boekjaar 2021 en boekjaar 2023). Ter vergelijking, 

de historische CAGR bedroeg -16,8% van 2019 tot 20209; 

 De EBITDA-marge zal naar verwachting 9,6%, 10,9% en 11,4% 

bereiken in respectievelijk 2021, 2022 en 2023. Ter vergelijking, in 

2019 tot 2020 lag het gemiddelde op 7,6%; 

 De waardeverminderings- en afschrijvingskosten (Depreciation & 

Amortisation, D&A) worden berekend als het verschil tussen de 

EBITDA- en EBIT-ramingen van de analisten. Dat houdt in dat de 

D&A naar verwachting c. 4,5% zal bedragen als gemiddeld 

percentage van de omzet voor de boekjaren 2021 tot 2023. Ter 

vergelijking, in 2019 tot 2020 lag het gemiddelde op 4,2% van de 

omzet; 

 De investeringsuitgaven (Capital expenditures, Capex) zullen naar 

verwachting stabiel blijven als percentage van de omzet (circa 3,4%), 

volgens het gemiddelde van de ramingen van analisten voor de boekjaren 

2021 tot 2023. Ter vergelijking, in de boekjaren 2018 tot 2020 bedroeg de 

verhouding tussen investeringsuitgaven en omzet 3,8%10; 

 
8 Excl. omzet van de afgestoten Automobiel divisie.  
9 Excl. EBITDA van de afgestoten Automobiel divisie– geen IFRS-16 herzieningen beschikbaar voor boekjaar 2018 of 

eerder. 

10 Excl. Capex van de afgestoten Automobiel divisie. 
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 De wijziging in het werkkapitaal als percentage van de omzet zal naar 

verwachting circa -0,8% per jaar bedragen aangezien de 

werkkapitaalintensiteit zich zal stabiliseren, volgens de ramingen van 

analisten voor de boekjaren 2021 tot 2023. Ter vergelijking, in de boekjaren 

2019 tot 2020 bedroeg de verhouding tussen werkkapitaal en omzet 0,9% 

per jaar; 

 Belastingen geraamd volgens de Belgische nominale 

vennootschapsbelasting van 25,0% vanaf 2020. 

 

Met uitzondering van KBC Securities houden de analisten rekening met de 

overname van Gór-Stal in hun voorspellingen. Aangezien deze transactie echter nog 

niet voltooid is en volgens de bekendmaking van de Doelvennootschap, pas in het 

vierde kwartaal van 2021 zal worden afgerond, is er geen rekening mee gehouden 

in deze waarderingsmethode. Daarom heeft de Bieder de gemiddelde consensus 

voor de verkoop, de gecorrigeerde EBITDA en de gecorrigeerde EBIT exclusief de 
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impact van Gór-Stal weerhouden. Deze cijfers werden berekend door de bijdragen 

van Gór-Stal te elimineren uit de gemiddelde consensuscijfers voor verkoop, 

gecorrigeerde EBITDA en gecorrigeerde EBIT: 

 

Voor de boekjaren 2024 tot 2029 zijn de cijfers van het businessplan geëxtrapoleerd 

op basis van volgende veronderstellingen: 

 Een samengesteld jaarlijks groeipercentage voor de omzet van circa 1,7% 

tussen boekjaar 2024 en boekjaar 2029, waarbij de groei lineair afneemt tot 

een normatief bestendig-groeipercentage van 1,5%; 

 EBITDA-marge stabiel vanaf boekjaar 2023; 

 Investeringsuitgaven naar verwachting stabiel op 3,4% als percentage van 

de omzet vanaf boekjaar 2023; 

 De verhouding investeringsuitgaven/waardeverminderings- en 

afschrijvingskosten stabiel op 100% vanaf boekjaar 2026; 

 Werkkapitaal ten opzichte van omzet stabiel vanaf boekjaar 2023; 

 Belgische nominale vennootschapsbelasting (Tax rate, T) van 25,0%11 vanaf 

2020. 

(ii) Berekening WACC en PGR hypothese 

Er is een gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal (weighted average cost of 

capital, WACC) van 9,41% gebruikt. Er is gebruik gemaakt van de volgende 

veronderstellingen: 

 Een schuldenvrije bèta (βU) van 0,99, consistent met de gemiddelde bèta’s 

van een groep van vergelijkbare schuim-, isolatie- en bedding-bedrijven 

(bron: Barra, gemiddelde tussen lokale indices van vergelijkbare bedrijven 

en MSCI Worldwide Index);  

 Een hefboomratio (schuld / eigen vermogen) (Leverage ratio, Lr) van 20%, 

in lijn met de gemiddelde kapitaalstructuur van vergelijkbare bedrijven12 

(Bron: FactSet en informatie van concurrenten); 

 
11 De Bieder kan het verwachte effectieve belastingtarief van de Doelvennootschap niet redelijk inschatten. In het verleden 

schommelde het gemelde feitelijke belastingtarief van de Doelvennootschap tussen 23,5% (2018), 22,8% (2019) en 

21,6% (2020). Conform algemeen aanvaarde waarderingspraktijken heeft de Bieder er dan ook voor gekozen om het 
marginale belastingtarief toe te passen zoals gemeld in het Jaarverslag 2020 van de Doelvennootschap, zijnde het 

Belgische nominale vennootschapsbelastingtarief van 25,0%.  
12 De in aanmerking genomen vergelijkbare bedrijven zijn in overeenstemming met de methodologie van beursgenoteerde 

vergelijkbare ondernemingen zoals weergegeven in sectie 6.3.1(iii)(d) van dit Prospectus. Schuimen: BASF, Covestro, 
Dow en Huntsman. Isolatie: Kingspan, Owens Corning, Rockwool en Saint-Gobain. Bedding: Beter Bed, Tempur Sealy 

en Yatas Yatak. Bovendien zijn de kapitaalstructuren van de concurrenten volgens IFRS 16 normen.  
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 Een risicovrije rente (Risk-free rate, Rf) van -0,29%, wat overeenstemt met 

de driemaandelijkse gemiddelde rente van de 10-jarige Duitse 

staatsobligatie per 11 mei 2021 (bron: Bloomberg); 

 Een aandelenrisicopremie (equity risk premium, ERP) van 7,77%, wat 

overeenstemt met het driemaandelijkse gemiddelde van de 

aandelenrisicopremie per 11 mei 2021 zoals berekend door Exane BNP 

Paribas – waarbij de referentiemarkt rekening houdt met alle door Exane 

gedekte bedrijven en dus een proxy voor de Stoxx Europe 600; 

 Een landenrisicopremie (country risk premium, CRP) van 0,42%, gebaseerd 

op de geografische omzetsplitsing van Recticel13 in 2020 volgens de 

berekeningsmethodologie van BNP Paribas:  

 Volgens de financiële theorie wordt de landenrisicopremie 

gedefinieerd als het extra rendement dat obligatie- of 

aandeelhouders zouden vereisen ter compensatie van onder andere 

het extra valuta- en politiek risico, maar ook van het 

wanbetalingsrisico. Greiner weerspiegelde de inflatieverwachtingen 

en de reële risicovrije rente door toepassing van het effectieve 

rendement van de 10-jarige Duitse staatsobligatie, die een AAA-

rating heeft van Standard & Poor’s, Moody’s Investors Services en 

Fitch Ratings (bron: Bloomberg). 

 Ter indicatie wordt er verwezen naar het rendementsverschil tussen 

de 10-jarige Duitse staatsobligatie en de lokale 10-jarige Belgische 

staatsobligatie, met een rating van AA bij S&P, van Aa3 bij Moody’s 

en van AA- (negatief) bij Fitch Ratings. Op de referentiedatum van 

11 mei 2021 bedroeg het rendementsverschil respectievelijk 0,35% 

(dagkoers) en 0,28% (3-maandelijkse gemiddelde rente) (bron: 

Bloomberg). 

 Een omvangspremie (Size premium, Sp) van 1,93%; naargelang hun 

omvang dragen bedrijven extra risico's vanwege diverse factoren, zoals 

kleinere managementteams, minder toegang tot financiering, lagere 

efficiëntie in kostenstructuur, grotere gevoeligheid voor de economische 

omstandigheden door een gebrek aan diversificatie enz. Dat rechtvaardigt 

het gebruik van een omvangspremie bij de berekening van de gewogen 

gemiddelde kostprijs van kapitaal. Volgens gegevens van Duff & Phelps 

(bron: Duff & Phelps 2018 Valuation Handbook – International Guide to Cost 

of Capital) zijn de volgende omvangspremies van toepassing om rekening 

te houden met de hogervermelde factoren, waarbij de waarderingsvork wordt 

gebaseerd op de waardering die in de Biedprijs per Aandeel besloten is: 

 
13 De Bieder begrijpt dat Recticel zaken doet in de volgende regio's, die zijn weerspiegeld in de berekening van de 

risicopremie per land door toepassing van een gewogen gemiddelde benadering op basis van Recticels respectieve 
inkomsten in 2020 zoals gepubliceerd door de onderneming en zoals verstrekt door FactSet voor zover ramingen 

beschikbaar waren: Verenigd Koninkrijk (16,5%), België (15,7%), Duitsland (13,7%), Frankrijk (12,9%), Italië (7,1%), 
Spanje (5,0%), Nederland (3,3%), de rest van Europa (15,7%, bestaande uit Oostenrijk, Tsjechië, Estland, Finland, 
Luxemburg, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, Zweden, Zwitserland, en Turkije), Verenigde Staten van Amerika 

(2,2%), en de rest van de Wereld (8,0%, bestaande uit China, India, en Marokko). 
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De Bieder merkt verder op dat Recticel in zijn Jaarverslag van 2020 een 

small-cappremie toepast in de berekening van zijn Groepsgebaseerde 

disconteringsvoet vóór belastingen van 1,65%. 

 Een kostprijs van schuld (cost of debt, CoD) vóór belastingen van 2,32%, in 

lijn met Recticel’s kostprijs van schuld (bron: Recticel’s Jaarverslag 2020). 

De gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal of de WACC werd berekend op basis 

van de volgende formules: 

 WACC = [ Lr x CoD x ( 1 – T ) + CoE ] / ( 1 + Lr ) 

 Cost of Equity = Rf + βL x ERP + CRP + Sp 

 βL = βU x [ 1 + Lr x ( 1 – T ) ] 

Bovendien is er een bestendig-groeipercentage (Perpetual growth rate, PGR) van 

1,5% aangenomen. Dit bestendig-groeipercentage is in overeenstemming met het 

gemiddelde inflatiepercentage in de Eurozone van de afgelopen 10-15 jaar (Bron: 

Gemiddelde historische inflatiecijfers voor de afgelopen 15 jaar zoals genoteerd door 

de Europese Centrale Bank per 11 mei 2021).  

(iii) DCF waardering samenvatting  

Een genormaliseerde vrije kasstroom (normalized free cash flow) van EUR 86,3 

miljoen werd weerhouden voor de berekening van de eindwaarde. De eindwaarde 

(terminal value) vertegenwoordigt 55% van de totale ondernemingswaarde. 
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Ten slotte zijn er ook enkele sensitiviteitsanalyses van de vermogenswaarde per 

Aandeel uitgevoerd, uitgaande van kleine verschillen in de kostprijs van kapitaal en 

het bestendig-groeipercentage, als volgt: 

 Gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal (WACC) tussen 8,41% en 

10,41% (+/- 50 basispunten afwijkingen) 

 Bestendig-groeipercentage tussen 1,00% en 2,00% (+/- 25 basispunten 

afwijkingen) 

 

Op basis van deze analyses, voor een WACC variërend van 8.91% to 9.91% en voor 

een bestendig-groeipercentage van 1,25% tot 1,75%, bedraagt de 

ondernemingswaarde (na IFRS-16) van Recticel tussen EUR 878 miljoen en EUR 

1.034 miljoen, wat overeenstemt met een waarde per Aandeel van EUR 10,31 tot 

EUR 13,08. De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 16,7% op 

de centrale waarde verkregen via de methodologie van actualisering van 

toekomstige kasstromen (discounted cash flow, DCF), een premie van 30,9% op de 

ondergrens van de vork van de DCF-waardering en een premie van 3,2% op de 

bovengrens van de vork. 

Bij een WACC tussen 8,41% en 10,41% en bij een bestendig-groeipercentage 

tussen 1,00% en 2,00% ligt de ondernemingswaarde (na IFRS-16) van Recticel 

tussen EUR 818 miljoen en EUR 1.138 miljoen, wat overeenstemt met een eigen 

vermogenswaarde per aandeel van EUR 9,25 tot EUR 14,93. De Biedprijs per 

Aandeel vertegenwoordigt een premie van 16,7% op de centrumwaarde die wordt 

verkregen op basis van de methodologie van actualisering van toekomstige 

kasstromen (discounted cash flow methodology, DCF), een premie van 45,9% ten 

opzichte van de ondergrens van de DCF-waarderingsvork en een korting van 9,6% 

ten opzichte van de bovengrens van die vork. 

Er moet worden opgemerkt dat, aangezien het bestendig-groeipercentage (PGR) 

gekoppeld is aan de inflatie, het onwaarschijnlijk is dat een hoger PGR zich tegelijk 

met een lagere gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal (WACC) zou voordoen. 

Zelfs in het geval van een hogere inflatie is het waarschijnlijk dat de rentevoeten ook 

hoger zouden zijn. Het meest voorkomende effect zou zijn dat een hoger PGR een 
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stijging van de WACC als gevolg van hogere rentetarieven ten dele zou 

compenseren. 

(iv) Verdere overwegingen betreffende de assumpties in het 

businessplan  

De Bieder heeft nota genomen van de trading update van de Doelvennootschap 

voor het eerste kwartaal van 2021, en heeft de financiële gegevens weerspiegeld 

voor zover de verstrekte informatie kon worden gestaafd, vooral wat betreft de 

financiële positie van de Doelvennootschap. De Bieder merkt op dat de 

Doelvennootschap zich in de vooruitzichten beperkt tot grotendeels kwalitatieve 

verklaringen, stellende dat “de onderliggende eindmarkten moeilijk voorspelbaar 

blijven in de context van de COVID-19 pandemie”, en een “aanzienlijke stijging van 

de omzet” verwachtende. Zonder rekening te houden met de bijdrage van de 

overnames van FoamPartner en Gór-Stal ging de Doelvennootschap uit van een 

toename van zijn Aangepaste EBITDA “met minstens 30%”. Aangezien de Bieder 

geen toegang had tot een gedetailleerd bedrijfsplan ter staving van de kwalitatieve 

verklaringen, kon hij de veronderstellingen van Recticel niet verifiëren, noch 

extrapoleren. Voor zover rapporten van onafhankelijke analisten waarin de trading 

update werd besproken, beschikbaar waren voor de referentiedatum van 11 mei 

2021, zijnde de laatste beursdag voorafgaand aan uitzonderlijke 

koersontwikkelingen die geen verband houden met enige algemene ontwikkelingen 

op de aandelenmarkten of bedrijfsspecifieke aankondigingen, had de Bieder 

rekening gehouden met deze verslagen voorzover deze voldoende gedetailleerd 

waren. 

De Bieder heeft kennisgenomen van de herziene richtlijnen van de 

Doelvennootschap die werd uitgegeven op 19 mei 2021, dus na de aankondiging 

van de intentie van de Bieder om een openbaar overnamebod uit te brengen (14 mei 

2021) en vóór de update die moest worden verstrekt voor de resultaten van het 

eerste halfjaar, op 27 augustus 2021, zoals vermeld in het persbericht van Recticel 

voor de trading update van het eerste kwartaal van 2021. 

In deze herziene prognose, meldt Recticel dat in plaats van een toename van 

Aangepaste EBITDA van “minstens 30%”, zonder rekening te houden met de 

bijdrage van de overnames van FoamPartner en Gór-Stal, Recticel nu verwacht dat 

de “Aangepaste EBITDA zal uitkomen tussen EUR 123 miljoen en EUR 133 miljoen 

voor het volledige boekjaar 2021, met inbegrip van de bijdragen van FoamPartner 

(9 maanden) en de bijbehorende synergiën”. Aangezien de Bieder geen toegang 

had tot een gedetailleerd businessplan waarin de onderliggende veronderstellingen 

werden toegelicht, in het bijzonder wat betreft de verwachte groepsomzet, synergie 

aannames in verband met de gemelde overname van FoamPartner, en de 

drijfveermarge ontwikkeling, kan de Bieder de verklaringen van Recticel niet 

valideren. Daarnaast wordt opgemerkt dat er geen richtlijnen worden gegeven voor 

de periode na boekjaar 2021.  

(v) Illustratieve analyse van actualisering van toekomstige kasstromen 

(discounted cash flows analysis) op basis van de consensus van de 

analisten na de herziening van de vooruitzichten van Recticel 

Om redenen uiteengezet in Hoofdstuk 6.3.1(iii)(a)(iv) van dit Prospectus, baseert de 

Bieder zijn intrinsieke waardering niet op een consensus na herziening van de 
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prognose. Desalniettemin heeft de Bieder een dergelijke oefening voor illustratieve 

doeleinden uitgevoerd zoals hieronder wordt weergegeven.  

Voor zijn illustratieve waardebepaling van actualisering van toekomstige kasstromen 

(discounted cash flows analysis), heeft de Bieder, in overeenstemming met de 

methode in Hoofdstuk 6.3.1(iii)(a)(i), de gemiddelde consensus weerhouden. 

Hieronder wordt een tabel weergegeven die overeenstemt met de meest recente 

ramingen van analisten waarover de Bieder beschikt op 27 augustus 2021, na de 

herziene vooruitzichten van de Doelvennootschap, gepubliceerd op 19 mei 2021, 

alsook, impliciet, alle andere informatie relevant voor de prijs van de aandelen die 

de Doelvennootschap heeft bekendgemaakt na de aankondiging van de Bieder om 

een vrijwillig openbaar overnamebod uit te brengen op alle bestaande aandelen van 

de Doelvennootschap. 

Daarom heeft de Bieder een indicatief businessplan opgesteld met de volgende 

hypotheses: 

 Groeipercentages van de verkoop volgens de ramingen van de analisten 

voor de boekjaren 2021 tot 2023 - vertegenwoordigen een samengesteld 

jaarlijks groeipercentage van ca. 1,2% sinds het boekjaar 2021, voornamelijk 

gedreven door het snelle herstel van Covid-19 en de overname van 

FoamPartner. Dit in vergelijking met een historisch samengesteld jaarlijks 

groeipercentage (compounded annual growth rate, CAGR) van 2018 tot 

2020 van -3,4%14; 

 Gestage stijging van de EBITDA verwacht volgens de ramingen van de 

analisten voor de boekjaren 2021 tot 2023 (ca .9,0% samengesteld jaarlijks 

groeipercentage tussen het boekjaar 2021 en het boekjaar 2023): Dit in 

vergelijking met een historisch samengesteld jaarlijks rendement van 2019 

tot 2020 van -16,8%15; 

 Verwacht wordt dat de EBITDA-marge in 2021, 2022 en 2023 

respectievelijk 10,2%, 11,1% en 11,8% zal bedragen. Ter 

vergelijking: het historisch gemiddelde voor 2019-2020 bedraagt 

7,6%; 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen (Depreciation & 

Amortisation expense, D&A) worden berekend als het verschil 

tussen EBITDA en EBIT ramingen van analisten. Impliciet wordt 

verwacht dat de D&A ca. 4,1% zullen bedragen als gemiddeld 

percentage van de omzet voor de boekjaren 2021 tot 2023. Ter 

vergelijking: het historisch gemiddelde voor 2019 tot 2020 bedraagt 

4,2% van de omzet; 

 Investeringsuitgaven (Capital expenditures, Capex) zullen naar verwachting 

stabiel zijn als percentage van de omzet (ca 3,0%), volgens het gemiddelde 

van de ramingen van de analisten voor de boekjaren 2021 tot 2023. Ter 

 
14 Excl. omzet van de afgestoten Automobiel divisie. 
15 Excl. EBITDA van de afgestoten Automobiel divisie – geen IFRS-16 herzieningen beschikbaar voor boekjaar 2018 of 

eerder. 
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vergelijking: in het verleden bedroeg de gemiddelde capex overomzet-ratio 

voor de boekjaren 2018 tot en met 2020 3,8%16; 

De veranderingen in het werkkapitaal als percentage van de omzet zullen naar 

verwachting ca. -0,9% per jaar bedragen, aangezien de intensiteit van het 

werkkapitaal zich zal stabiliseren, volgens de ramingen van de analisten voor de 

boekjaren 2021 tot 2023. Ter vergelijking: in het verleden bedroeg de gemiddelde 

werkkapitaal overomzet-ratio in de boekjaren 2019-2020 0,9% per jaar. 

 
16 Excl. Capex van de afgestoten Automobiel divisie. 
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Tabel17 

 
17 De Bieder merkt op dat in het bestand dat op zijn website beschikbaar is gesteld 

(https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Consensus_estimates/Consensus_Input_Sheet_FY2021-
2023_(May2021)_(Average_4_brokers).pdf), overeenkomstig zijn bekendmaking in het document, Recticel wordt 
verondersteld de consensus te verstrekken zoals gepubliceerd in de periode 27 mei - 09 juni 2021. Voor zover de Bieder 
weet, hebben vier analisten tijdens deze "Datum van Inbreng"-periode rapporten uitgebracht, te weten KBC Securities 
(financiële voorspellingen identiek aan het latere rapport dat door de Bieder is aangehouden), Kepler Cheuvreux 
(financiële prognoses identiek aan het latere rapport dat door de Bieder is aangehouden), Berenberg, en ING. Op basis 
van de vier analisten die rapporten hebben gepubliceerd in de periode waarnaar Recticel verwijst, leidt de Bieder een 
consensus af voor de verkoop in 2021e van EUR 1.236m (niet gecorrigeerd voor de impact van Gór-Stal), in vergelijking 
met EUR 1.219m zoals weerhouden door Recticel: een consensus voor 2022e omzet van EUR 1.267m, ter vergelijking 
met EUR 1.266m zoals bepaald door Recticel: een consensus voor 2023e omzet van EUR 1.279m, ter vergelijking met 
EUR 1.290m zoals bepaald door Recticel. De Bieder kan deze verschillen niet verklaren, aangezien volgens de 
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Alle analisten nemen in hun ramingen de schattingen op die voortvloeien uit de 

overname van Gór-Stal. Aangezien deze transactie echter nog niet is voltooid, werd 

zij in deze waarderingsmethode buiten beschouwing gelaten. Daarom werd de in 

Hoofdstuk 6.3.1(iii)(a)(iv) toegepaste methode herhaald, waarbij de Bieder de 

gemiddelde consensus voor de omzet, de aangepaste EBITDA en de aangepaste 

EBIT exclusief de impact van Gór-Stal hanteerde. Deze cijfers werden berekend 

door de bijdragen van Gór-Stal uit de gemiddelde omzet, aangepaste EBITDA en 

aangepaste EBIT-consensus te elimineren.  

Over de boekjaren 2024 tot 2029 zijn de cijfers van het businessplan geëxtrapoleerd 

op basis van de volgende veronderstellingen: 

 Een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van ongeveer 

1,2% tussen het boekjaar 2024 en het boekjaar 2029 met een 

groeipercentage dat lineair toeneemt tot een bestendig-groeipercentage van 

1,5%; dit in vergelijking met een eerder aangehouden samengesteld jaarlijks 

groeipercentage van 1,7%, ook lineair geëxtrapoleerd om hetzelfde 

bestendig-groeipercentage van 1,5% te bereiken, waarbij het verschil 

betrekking heeft op het verschil in de impliciete groeipercentages zoals 

voorspeld door de analisten in de boekjaren 2022 en 2023. Terwijl de 

analisten consensus voorheen een gemiddelde impliciete omzetgroei 

voorspelde van respectievelijk 36,5%, 6,4%, en 2,1%, voor de jaren 2021, 

2022, en 2023, werd dit ingevolge de herziene prognose van Recticel 

bijgesteld tot 48,0%, 1,6%, en 0,8%. Als dusdanig blijkt dat de bijgestelde 

vooruitzichten door de analisten eerder werden geïnterpreteerd als 

betrekking hebbende op het herstel van de markt in 2021 en op de integratie 

van FoamPartner. Er wordt verwezen naar de tabellen op respectievelijk 

pagina 49 en pagina 57 van dit Prospectus; 

 EBITDA-marge stabiel vanaf het boekjaar 2023, nl. 11,8%; dit in vergelijking 

met een eerder aangehouden EBITDA-marge van 11,4%; 

 Aangenomen wordt dat de investeringsuitgaven vanaf het boekjaar 2024 

stabiel zullen blijven op 3,0% als percentage van de omzet; dit in vergelijking 

met de eerder aangehouden investeringsuitgaven die geacht werden stabiel 

te blijven op 3,4% als percentage van de omzet; 

 De verhouding kapitaaluitgaven/afschrijvingen en waardeverminderingen 

blijft stabiel op 100% vanaf het boekjaar 2026; 

 Werkkapitaal in verhouding tot de omzet blijft stabiel vanaf het boekjaar 

2023; 

 Belgisch nominaal vennootschapsbelastingtarief (T) van 25,0%18 vanaf 

2020. 

 
mededeling van Recticel beide partijen hadden moeten verwijzen naar dezelfde gegevens van analisten zoals die 
beschikbaar zijn voor het publiek. De Bieder merkt verder op dat hij de verstrekte financiële gegevens niet kan staven op 
segmentniveau, aangezien voor zover de Bieder weet, analisten zoals bv. Kepler Cheuvreux en Berenberg de gegevens 
niet openbaar maken in de mate zoals gepubliceerd door Recticel. 

18 De Bieder kan het geraamde effectieve belastingtarief van de Doelvennootschap niet redelijk inschatten. In het verleden 
schommelde het vermelde effectieve belastingtarief van de Doelvennootschap tussen 23,5% (2018), 22,8% (2019) en 

21,6% (2020). Bijgevolg heeft de Bieder, in overeenstemming met de gevestigde praktijken inzake taxatie, geopteerd om 
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Dezelfde gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal (weighted average cost of 

capital, WACC) van 9,41% en hetzelfde bestendig-groeipercentage (Perpetual 

growth rate, PGR) van 1,5% zijn weerhouden voor deze beoordeling, om vergelijking 

mogelijk te maken. 

Een genormaliseerde vrije kasstroom van EUR 94,2 miljoen werd weerhouden voor 

de berekening van de eindwaarde. De eindwaarde vertegenwoordigt 54% van de 

totale ondernemingswaarde. 

 

Ten slotte zijn enkele sensitiviteitsanalyses van de waarde per Aandeel uitgevoerd, 

uitgaande van kleine afwijkingen van de kapitaalkosten en het bestendig 

groeipercentage, als volgt: 

 Gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal (WACC) tussen 8,41% en 

10,41% (+/- 50 basispunten afwijkingen) 

 Bestendig-groeipercentage tussen 1,00% en 2,00% (+/- 25 basispunten 

afwijkingen) 

 

Op basis van deze analyses kan voor een WACC tussen 8,91% en 9,91% en voor 

een bestendig-groeipercentage van 1,25% tot 1,75%, de ondernemingswaarde (na 

IFRS-16) van Recticel tussen EUR 975 miljoen en EUR 1.145 miljoen liggen, wat 

overeenstemt met een waarde per Aandeel van EUR 12,03 tot EUR 15,05. De 

Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 0,7% ten opzichte van de 

centrumwaarde van de discounted cash flow (DCF) methode, een premie van 12,3% 

ten opzichte van de ondergrens van de discounted cash flow-waarderingsvork en 

een korting van 10,3% op de bovengrens. 

Voor een WACC variërend van 8,41% tot 10,41% en voor een bestendig-

groeipercentage variërend van 1,00% tot 2,00%, ligt de ondernemingswaarde (na 

IFRS-16) van Recticel tussen EUR 909 miljoen en EUR 1.259 miljoen, wat 

overeenkomt met een waarde per Aandeel van EUR 10,86 tot EUR 17,08. De 

 
het marginale belastingtarief toe te passen dat van toepassing is volgens het Jaarverslag 2020 van de Doelvennootschap, 

zijnde het Belgische nominale tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,0%. 
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Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 24,3% ten opzichte van de 

ondergrens van de discounted cash flow waarderingsvork en een korting van 20,9% 

ten opzichte van de bovengrens. 

Er dient te worden opgemerkt dat, aangezien het bestendig-groeipercentage (PGR) 

gekoppeld is aan de inflatie, het onwaarschijnlijk is dat een hoger PGR zich op 

hetzelfde moment zou voordoen als een lagere WACC. Zelfs in geval van hogere 

inflatie is het waarschijnlijk dat de rentevoeten ook hoger zouden zijn. Het meest 

voorkomende effect zou zijn dat een hoger PGR gedeeltelijk zou gecompenseerd 

worden door een stijging van de WACC als gevolg van hogere rentevoeten 

gedeeltelijk compenseert. 

(b) Analyse van multiples van vergelijkbare beursgenoteerde 

ondernemingen (louter ter informatie) 

Via deze methodologie wordt de waarde van Recticel bepaald door de verwachte 

financiële aggregaten van Recticel per bedrijfssegment, te vermenigvuldigen met 

multiples die gebaseerd zijn op een groep van vergelijkbare beursgenoteerde 

ondernemingen. De geselecteerde groep van vergelijkbare ondernemingen omvat 

elf bedrijven voor de Recticel-divisies Engineered Foams, Isolatie en Bedding. 

Geselecteerde vergelijkbare bedrijven 

1 Engineered Foams 

(a) BASF 

BASF SE, dat werd opgericht in 1865, levert chemische producten. Het 

bedrijf is actief via zijn zes segmenten: Chemicals, Materials, Industrial 

Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. 

BASF produceert styreenschuim via het Petrochemicals-subsegment van 

zijn Chemicals-segment. 

(b) Covestro 

Covestro AG is ontstaan uit de afdeling chemie en kunststoffen van de Bayer 

Group, en is gevestigd als onafhankelijk bedrijf in 2015. Het bedrijf is 

tegenwoordig actief via drie businessunits: Polyurethanes (PUR), 

Polycarbonates (PCS) en Coatings, Adhesives, Specialties (CAS). Vanaf 21 

juli 2021 werden de drie businessunits geherstructureerd tot zeven 

bedrijfsentiteiten: Tailored Urethanes, TPU, Coatings and Adhesives, 

Elastomers, Engineering Plastics, Specialty Firms en Performance 

Materials. In het PUR-segment ontwikkelt, produceert en verkoopt Covestro 

chemische precursoren voor de vervaardiging van polyurethaanschuim. 

(c) Dow 

Dow Inc., opgericht in 1897, is een bedrijf voor materiaalwetenschappen. Het 

bedrijf is actief via drie bedrijfssegmenten: Packaging & Specialty Plastics, 

Industrial Intermediates & Infrastructure en Performance Materials & 

Coatings. Via het Polyurethanes & Construction Chemicals-subsegment van 

zijn segment Industrial Intermediates & Infrastructure produceert het bedrijf 

volledig samengestelde polyurethaansystemen voor harde, halfharde en 

soepele schuimsoorten. 



 

 

60 

(d) Huntsman 

Huntsman Corp. werd opgericht in 1970. Het is een producent van diverse 

organische chemische producten. Het bedrijf is actief via zijn vier 

bedrijfssegmenten: Polyurethanes, Advanced Materials, Performance 

Products en Textile Effects. Huntsman produceert comfortschuim voor 

bedding en meubilair via zijn Polyurethanes-segment. 

2 Bedding 

(a) Beter Bed 

Beter Bed Holding NV, opgericht in 1981, is actief in de levering van bedden 

en slaapproducten. Beter Bed is actief via vier merken: Beter Bed, 

Beddenreus, DBC International en Sängjätten. 

(b) Tempur Sealy 

Tempur Sealy International Inc., dat werd opgericht in 1992, is 's werelds 

grootste aanbieder van bedding. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en 

verkoopt matrassen, verstelbare bedbodems, kussens en andere 

slaapproducten. Tempur Sealy is actief via twee rapportage segmenten: 

North America en International. De merken van het bedrijf omvatten Tempur-

Pedic, Stearns & Foster, Sealy, Cocoon by Sealy, Comfort Revolution en 

andere producten zonder merknaam. Daarnaast omvat het de 

detailhandelsmerken Tempur-Pedic, Sleep Outfitters, Sleep Solutions Outlet 

en SOVA. 

(c) Yatas Yatak 

Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AS, opgericht in 1976, is actief in de 

productie en verkoop van woningtextielproducten en modulaire meubels. 

Zijn producten omvatten matrassen, bedden met opbergruimte en 

hoofeindes, kussens en donsdekens, zittingen, modulaire meubels en 

woningtextiel. 

3 Isolatie 

(a) Kingspan 

Kingspan Group Plc, opgericht in 1965, is actief in de productie van isolatie 

en bouwschiloplossingen. Het bedrijf is actief via zijn vijf segmenten: 

Insulated Panels, Insulation Boards, Water & Energy, Data & Flooring en 

Light & Air. Kingspan biedt isolatieproducten aan via zijn segmenten 

Insulated Panels en Insulation Boards. 

(b) Owens Corning 

Owens Corning, dat werd opgericht in 1938, is actief in de ontwikkeling, 

productie en verkoop van isolatie, roofing en glasvezelcomposieten. Het 

bedrijf is actief via drie bedrijfssegmenten: Composites, Insulation en 

Roofing. 
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(c) Rockwool 

Rockwool International A/S, opgericht in 1909, is actief in de ontwikkeling en 

productie van steenwol. Het bedrijf is actief via twee segmenten: Insulation 

en Systems. 

(d) Saint-Gobain 

Compagnie de Saint-Gobain SA, dat werd opgericht in 1665, is actief in het 

ontwerp, de productie en de distributie van materialen en oplossingen voor 

de bouwsector, mobiliteit, gezondheidszorg en andere industriële 

toepassingen. Het bedrijf is actief via zijn vijf segmenten: High Performance 

Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe – Middle East (ME) & 

Africa, Americas en Asia-Pacific. De isolatieoplossingen van Saint-Gobain 

worden hoofdzakelijk onder de wereldwijde merknaam ISOVER verkocht.  

De boekjaren van de vergelijkingsbedrijven eindigen allemaal op 31 

december van ieder jaar, zodat er geen aanpassing aan de financiële cijfers 

van deze bedrijven vereist was om ze te kunnen vergelijken. 

Onderstaande tabellen ijken de historische financiële maatstaven van de 

hierboven beschreven vergelijkbare bedrijven, en bepaalde voorspellingen 

met betrekking tot deze maatstaven, afgeleid van de consensus van 

aandelenanalisten: 
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Bronnen: Ondernemingen, FactSet per 11 mei 2021. Voor de vergelijkbare ondernemingen in 

de VS, wat betreft IFRS-16, operationele leasekosten zijn opgenomen in de EBITDA en hun 

respectieve rentecomponent in de EBIT. 
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Bronnen: Ondernemingen, FactSet per 11 mei 2021. Voor de vergelijkbare ondernemingen in de VS, wat 

betreft IFRS-16, operationele leasekosten zijn opgenomen in de EBITDA en hun respectieve 

rentecomponent in de EBIT. 

(1) Recticel’s ramingen zijn dezelfde als de ramingen gebruikt voor de DCF-waarderingsmethodologie. 

In het kader van deze methodologie zijn de multiples ondernemingswaarde tot 

EBITDA en ondernemingswaarde tot EBIT weerhouden als de meest relevante. De 

Bieder beschouwt de ondernemingswaarde tot omzet niet als zeer relevant, 

aangezien deze verhouding geen rekening houdt met de vergelijkende operationele 

prestaties van elk bedrijf. 

De multiples zijn berekend per 11 mei 2021. De waardering werd uitgevoerd door de 

multiples van boekjaar 2021 en boekjaar 2022 toe te passen op de geraamde 

EBITDA en EBIT-cijfers van Recticel’s respectievelijke bedrijfssegmenten voor het 

boekjaar 2021 en boekjaar 2022, zoals geraamd door onafhankelijke 

analistenrapporten gepubliceerd vóór 12 mei 2021. De Bieder merkt op dat ondanks 

het feit dat de FoamPartner-transactie pas op 31 maart 2021 werd voltooid, de 
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ramingen voor de Engineered Foams-divisie pro-forma EBITDA-ramingen bevatten 

voor 12 maanden ("2021PF") voor deze transactie. De pro-forma ramingen zijn 

gebaseerd op het analistenrapport van ING van 24 maart 2021, waarin een 2021PF 

EBITDA wordt geraamd van EUR 74m. Aangezien er geen overeenkomstige 

2021PF EBIT-ramingen beschikbaar zijn van analisten, is er geen waardering 

uitgevoerd op basis van EBIT-ramingen voor 2021. Bovendien heeft de Bieder de 

resultaten uit de overname van Gór-Stál niet opgenomen, aangezien deze overname 

nog niet is afgerond, zoals ook uiteengezet in Hoofdstuk 6.3.1(iii)(a)(iv) van dit 

Prospectus.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de berekende multiples van 

vergelijkbare genoteerde bedrijven zoals hoger omschreven per bedrijfssegment 

van Recticel: 
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Bronnen: Bedrijven, FactSet per 11 mei 2021. Bij de berekening van de ondernemingswaarde is rekening 

gehouden met de marktkapitalisatie, de verhouding nettoschuld / nettocontanten, pensioenverplichtingen, 

geassocieerde deelnemingen en minderheidsbelangen. Voor de concurrenten in de VS wordt, in verband 

met IFRS-16, de contante waarde van operationele leaseverplichtingen meegenomen in de EV-Eq. Brug. 

Conclusie van de analyse van multiples van vergelijkbare beursgenoteerde 

bedrijven 

 

De toepassing van de mediane EBITDA-rmultiple van elke vergelijkingsgroep voor 

boekjaar 2021 en boekjaar 2022 tot de EBITDA-cijfers van Recticel’s divisies voor 

boekjaar 2021 en boekjaar 2022 zoals geraamd door onafhankelijke 

analistenrapporten gepubliceerd vóór 12 mei 2021 levert een ondernemingswaarde 

op tussen EUR 946 miljoen en EUR 1.023 miljoen. De Biedprijs per Aandeel 

vertegenwoordigt een premie van 17,2% en van 4,8% ten opzichte van de betrokken 

impliciete waarden per Aandeel, zijnde EUR 11,52 en EUR 12,88. 

De toepassing van de mediane EBIT-multiple van elke vergelijkingsgroep voor 

boekjaar 2022 tot de EBIT-cijfers van Recticel’s divisies voor boekjaar 2022 zoals 

geraamd door onafhankelijke analistenrapporten gepubliceerd vóór 12 mei 2021 

levert een ondernemingswaarde op van EUR 914 miljoen. Voor bedrijfskosten 

werden de waarden weerhouden die afgeleid zijn uit de toepassing van de 

respectievelijk gewogen gemiddelde EV/EBITDA-multiple van de vergelijkingsgroep. 
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De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 23.3% ten opzichte van 

de betrokken impliciete waarde per Aandeel, zijnde EUR 10.94. De Bieder merkt op 

dat de consensus inzake EBIT per divisie op één analist gestoeld is. 

Illustratieve analyse van de multiples van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven 

op basis van de consensus van de analisten na de herziening van de prognose 

Ter illustratie is dezelfde waardering uitgevoerd door het toepassen van de multiples 

van het boekjaar 2021 en het boekjaar 2022 op de respectievelijke ramingen zoals 

opgenomen in het rapport van de enige analist met vooruitzichten op 

segmentniveau, beschikbaar voor de Bieder op 27 augustus 2021, na de herziene 

prognose van de Doelvennootschap gepubliceerd op 19 mei 2021. Bovendien, om 

de overname van FoamPartner voor 12 maanden mee op te nemen in de ramingen 

van 2021, werd een normalisatie toegepast op de ramingen van de Engineered 

Foams divisie. Aangezien onafhankelijke analisten echter geen ramingen voor 

FoamPartner na de herziening van de vooruitzichten van Recticel hebben 

gepubliceerd voor de periode van 1 januari - 31 maart 2021, is de Bieder ervan 

uitgegaan dat het eerder vastgestelde verschil tussen de ramingen voor 9 maanden 

en de 12 maanden zoals vastgesteld door één enkele analist, gelijk is gebleven (10 

miljoen EUR). Dit bedrag werd vervolgens opgeteld bij de consensusraming voor 

Engineered Foams (EUR 75 miljoen), waarin reeds de raming voor 12 maanden van 

Flexible Foams en 9 maanden van FoamPartner vervat zaten. 

Bovendien merkt de Bieder op dat er geen EBIT-ramingen beschikbaar zijn in het 

publieke domein na de publicatie van de herziene vooruitzichten van de 

Doelvennootschap.  
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De toepassing van de mediaan van het boekjaar 2021 en het boekjaar 2022 op de 

EBITDA-multiples van elke vergelijkbare onderneming op de divisies van Recticel 

voor het boekjaar 2021 en de boekjaar 2022 EBITDA-cijfers zoals geschat door 

onafhankelijke analistenrapporten waarover de Bieder op 27 augustus 2021 

beschikt, leidt respectievelijk tot een ondernemingswaarde tussen EUR 1.079 

miljoen en EUR 1.121 miljoen. De Biedprijs vertegenwoordigt een korting van 2,7% 

en een korting van 7,7% ten opzichte van de respectievelijke impliciete waarden per 

Aandeel, d.w.z. EUR 13,87 en EUR 14,62. 

(c) Analyse van multiples van vergelijkbare transacties (louter ter 

informatie) 

Bij deze methode wordt de ondernemingswaarde bepaald door toepassing van de 

multiples vastgesteld bij eerdere transacties op de financiële resultaten van Recticel’ 

per bedrijfssegment van de laatste twaalf maanden (“LTM”), meer bepaald van 1 juli 
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2020 tot 30 juni 2021. Voor de vergelijkende analyse zijn de volgende transacties 

gebruikt. Hierbij moet wel vermeld worden dat de verzameling van beschikbare 

vergelijkbare transacties klein is en geen enkel bedrijf volledig vergelijkbaar is met 

Recticel in termen van omvang of geografie. Deze methode wordt dan ook louter ter 

informatie voorgesteld. 

1 Engineered Foams19  

(a) Overname van FoamPartner door Recticel 

Op 10 november 2020 kondigde Recticel aan dat het een overeenkomst had 

bereikt met het in Zwitserland genoteerde Conzzeta Holding AG om 100% 

van de aandelen te verwerven in FoamPartner. FoamPartner is een in 

Zwitserland gevestigd privé-bedrijf dat actief is in de verwerking, productie 

en levering van diverse polyurethaan-, polyethyleen- en 

melamineschuimsoorten. 

2 Isolatie 

(a) Overname van Gór-Stal door Recticel 

Op 21 maart 2021 kondigde Recticel aan dat het een voorlopige 

overeenkomst had bereikt met de eigenaren van het private Poolse privé-

bedrijf Gór-Stal Sp. z o.o. (“Gór-Stal”) om 100% van de aandelen te 

verwerven in Gór-Stal’s activiteiten op het gebied van thermische 

polyisocyanuraatgebaseerde (PIR) isolatieplaten. Gór-Stal focust zich vooral 

op de productie van termPIR® thermische isolatieplaten met hoge 

toegevoegde waarde voor de bouwsector. 

(b) Overname van Armacell door PAI Partners 

Op 4 december 2019 heeft PAI Partners, samen met Kirkbi A/S, 

aangekondigd een akkoord te hebben bereikt om een meerderheidsbelang 

te verwerven in Armacell International S.A., een private, in Luxemburg 

gevestigde fabrikant van technisch schuim, van Blackstone Group LP. 

Armacell, dat werd opgericht in 2000 en zijn hoofdkantoor heeft in Munster, 

Duitsland, is de uitvinder van soepelschuim voor de isolatie van apparatuur 

en een toonaangevende leverancier van technische schuimsoorten. 

Armacell ontwikkelt innovatieve en veilige thermische, akoestische en 

mechanische oplossingen die duurzame waarde creëren voor zijn klanten. 

(c) Overname van Ursa door Xella 

Op 17 augustus 2017 ondertekende Xella International GmbH een 

overeenkomst met de investeringsmaatschappij KKR en andere 

aandeelhouders voor de overname van 100% van de aandelen in URSA, 

een private Spaanse producent van isolatiematerialen. URSA is een van de 

grote spelers op de isolatiemarkt in Europa en richt zich op minerale wol en 

geëxtrudeerd polystyreen (XPS) als oplossingen voor de isolatie van 

 
19 De Bieder beschouwt de verwerving van het 50%-belang van Recticel in Eurofoam niet als een vergelijkbare transactie, 

noch als van bijzonder belang te zijn, aangezien deze wezenlijk verschilt van het onderhavige Bod. De transactie bestond 
uit de verwerving van een belang in een Joint Venture en is, als zodanig, per definitie een minderheidstransactie. Indien 
een dergelijke transactie zou worden weerhouden, zouden op zijn minst de totale kosten van eigendom in aanmerking 

moeten worden genomen om een toepasselijke waardering af te leiden. 
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residentiële en niet-residentiële gebouwen, voor zowel nieuwbouw als voor 

renovatie. 

3 Bedding 

Aangezien er geen relevante vergelijkbare transacties zijn voor de divisie 

Bedding is een multiple van 6,5x Aangepaste EBITDA gebruikt zoals afgeleid 

van de analisten: 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van geselecteerde transacties en de 

overeenstemmende multiples: 

 

Bronnen: Recticel Analistenbijeenkomsten (10/11/2020 & 19/03/2021), en H1 2021 verslagen, Xella en 

Armacell Jaarverslagen Verslagen, Mergermarket 

De multiples van de vergelijkingsgroep die overeenstemt met de betrokken divisie 

van Recticel is toegepast op de LTM EBITDA, waarbij LTM wordt gedefinieerd als 

de periode van de laatste twaalf maanden van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, 

om de ondernemingswaarde ervan te schatten. Aangezien de overname van 

FoamPartner werd voltooid op 31 maart 2021, en de consolidatie is begonnen op 1 

april 2021, werd de EBITDA van de divisie Engineered Foam genormaliseerd om 

rekening te houden met een consolidatie van FoamPartner voor een periode van 12 

maanden. De multiple die is toegepast op de bedrijfskosten is de gewogen 

gemiddelde multiple van de divisies Engineered Foams, Isolatie en Bedding. Deze 

bedrijfskosten zijn exclusief belastingen en andere verplichtingen die kunnen 

ontstaan in het geval van een verkoop van divisies. 
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De toepassing van de gemiddelde EBITDA-multiple op de EBITDA van Recticel voor 

LTM levert EUR 11,76 op voor de impliciete waarde per Aandeel. De Biedprijs per 

Aandeel vertegenwoordigt een premie van 15% ten opzichte van deze waarde. 

Aangezien de LTM cijfers gedeeltelijk de buitengewone impact van de COVID-19-

pandemie omvatten, is de multiple van de vergelijkingsgroep overeenstemmend met 

de betrokken divisie van Recticel ook toegepast op de EBITDA-raming van de divisie 

voor 2022 om zijn ondernemingswaarde te bepalen. De gebruikte EBITDA-

voorspellingen voor 2022 zijn afgeleid van de consensus van de analisten 

gepubliceerd vóór 12 mei 2021. Hoewel het onmogelijk is om de exacte effecten van 

de COVID-19-crisis op korte en lange termijn op de financiële voorspellingen te 

berekenen bovenop andere macro-economische effecten en de impact van sector- 

en bedrijfsspecifieke ontwikkelingen, wordt naar de voorspellingen voor 2022 

verwezen als indicatie voor de EBITDA, met uitsluiting van de impact van de 

pandemie. Hoewel deze methodologie haar beperkingen heeft en de resultaten met 

de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, biedt zij wel het voordeel 

dat de uitzonderlijke impact van de COVID-19-crisis op de waardering wordt beperkt. 

Deze analyse wordt louter ter illustratie verstrekt. 
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De toepassing van de gemiddelde LTM EBITDA-multiple op de EBITDA van Recticel 

voor 2022 levert EUR 13,24 op voor de impliciete waarde per aandeel. De Biedprijs 

per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 2% ten opzichte van deze waarde. 

Ter illustratie werd de multiple van de referentiegroep die overeenkomt met de 

relevante Recticel divisie ook toegepast op de prognose van de EBITDA van de 

betreffende bedrijfsdivisie voor 2022, afgeleid uit de consensus van de analisten 

waarover de Bieder beschikte op 27 augustus 2021, na de herziene prognose van 

de Doelvennootschap, gepubliceerd op 19 mei 2021, evenals, impliciet, alle andere 

relevante beursinformatie die de Doelvennootschap heeft verspreid na de 

aankondiging van de Bieder om een vrijwillig openbaar overnamebod uit te brengen 

op alle uitstaande aandelen van de Doelvennootschap. 

Aangezien er slechts één analist is die ramingen op divisieniveau heeft gepubliceerd 

sinds de Doelvennootschap een herziene prognose heeft uitgegeven, is deze 

consensus, evenals de gewijzigde multiple voor de afdeling Bedding, gebaseerd op 

één enkele bron, waardoor de interpretatieve waarde van deze methodologie 

beperkt is. Verder wordt opgemerkt dat deze analist, zijnde ING Bank, het hoogste 

koersdoel handhaaft, de gemiddelde richtkoers per 7 september 2021 met 12,5% 

overschrijdend. In de onderstaande tabellen worden de resultaten van deze 

methodologie voor illustratieve doeleinden weergegeven. 

De volgende multiple voor de afdeling bedding werd weerhouden: 

 

 

 

De toepassing van de gemiddelde LTM EBITDA-multiples op de LTM EBITDA-cijfers 

van Recticel leidt tot EUR 11,87 voor de impliciete waarde per Aandeel. De Biedprijs 

per Aandeel vertegenwoordigt een premie van 14% op deze waarde. 
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De toepassing van de gemiddelde LTM EBITDA-multiples op de 2022 EBITDA-

cijfers van Recticel leidt tot EUR 14,39 voor de impliciete waarde per aandeel. De 

Biedprijs vertegenwoordigt een korting van 6% op deze waarde. 

(d) Analyse van de historische prijsevolutie van het aandeel  

Recticel is sinds 1954 genoteerd, aanvankelijk onder de naam “Poudrerie Réunies 

de Belgique” (“PRB”). De Aandelen worden op Euronext Brussel verhandeld onder 

de code ISIN BE0003656676. 

Het gemiddelde dagelijkse volume dat de afgelopen drie maanden vóór de 

aankondiging van het Bod werd verhandeld, bedraagt 80.516 Aandelen, wat 0,1% 

van de vrij verhandelbare Aandelen van Recticel uitmaakt. Ondanks de lage 

liquiditeit van Recticel in absolute waarde, levert de ononderbroken notering van het 

Aandeel op Euronext Brussels een juiste prijsbepaling op. Hoewel de analyse van 

de historische prijsevolutie van het Aandeel geen aparte waarderingsmethode 

vormt, blijft het wel een belangrijk ijkpunt voor Aandeelhouders in de context van een 

openbaar bod op de Doelvennootschap.  

De referentiedatum voor de evaluatie van de Biedprijs per Aandeel is vastgelegd op 

11 mei 2021, de laatste beursdag vóór uitzonderlijke koersontwikkelingen die geen 

verband houden met enige algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkten of 

bedrijfsspecifieke aankondigingen. Onderstaande tabel geeft de Aandeelkoers van 

Recticel en de relatieve premies ten opzichte van de referentiedatum weer. 

 

Opmerking: Aandelen verhandeld op Euronext Brussel. Bron: FactSet en Bloomberg (per 11 mei 2021) 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 8,5%, 

4,6%, 7,6%, 15,1% en 31,0% ten opzichte van de slotkoers, de naar volumes 
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gewogen gemiddelde prijs (volume-weighted average price of VWAP) over 1, 3, 6 

en 12 maanden op de referentiedatum. 

Ter informatie toont onderstaande tabel de Aandelenkoers van Recticel en de 

relatieve premies ten opzichte van de aankondigingsdatum van het Bod. 

 

Bron: FactSet en Bloomberg (per 14 mei 2021) 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 10,7% ten opzichte van 

de slotkoers op 13 mei 2021, de laatste beursdag voor de handel in de Aandelen 

van Recticel werd opgeschort, en ook de dag voor de bekendmaking van het Bod. 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 4,1%, 

6,0%, 13,5% en 29,0% ten opzichte van de naar volumes gewogen gemiddelde 

koersen over 1, 3, 6 en 12 maanden voor de bekendmaking van het Bod. 

 

Bron: FactSet (vanaf 21 september 2021) 
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(e) Analyse van koersdoelen van analisten 

Er zijn vijf analisten die Recticel regelmatig volgen: KBC Securities, Bank Degroof 

Petercam, Kepler Cheuvreux, ING Bank en Berenberg. KBC Securities, Kepler 

Cheuvreux en ING Bank hanteren een Sum-of-the-Parts waarderingsmethodologie 

om hun koersdoelen te berekenen. Berenberg gebruikt een waarderingsmethode 

van actualisering van toekomstige kasstromen om zijn koersdoelen te berekenen. 

Wat betreft de onlangs verhoogde koersdoelen ten gevolge van Recticel’s herziene 

richtlijn voor boekjaar 2021 merkt de Bieder op dat het koersdoel van de analisten 

op zich geen waarderingsmethode vormt aangezien (i) de analist zijn waardering 

louter op publiek beschikbare informatie baseert, en (ii) de Bieder de 

waarderingsmethodes van de analisten niet kan verifiëren. Verder wordt verwezen 

naar de verklaring van de Bieder in paragraaf (a) (Analyse van actualisering van 

toekomstige kasstromen (discounted cash flows)) van Hoofdstuk 6.3.1 van dit 

Prospectus. Analisten stellen gewoonlijk een koersdoel voorop dat 12 maanden na 

de publicatiedatum moet worden bereikt. De Biedprijs daarentegen is van kracht op 

de initiële aankondigingsdatum. 

Onderstaande tabel geeft de koersdoelen van de analisten per de referentiedatum 

van 11 mei 2021 weer: 

 

Bronnen: FactSet en Bloomberg (per 13 mei 2021) 

Premie/(korting) op de aandeelprijs  

 

De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 9,3% ten opzichte van 

het gemiddelde koersdoel van de analisten van EUR 14,88, en een korting van 3,6% 

ten opzichte van het mediane koersdoel van EUR 14,00. 

Omwille van de redenen uiteengezet in sectie 6.3.1(iii)(a)(iv) van dit Prospectus, 

beschouwt de Bieder de referentiedatum als de relevante datum voor de beoordeling 

van de relatieve aantrekkelijkheid van het Bod. Voor illustratieve doeleinden is echter 

de laatst beschikbare consensus aanvullend weerhouden. 

De volgende tabel toont de koersdoelen van de analisten per 7 september 2021: 

 

Bronnen: FactSet en Bloomberg (per 7 september 2021) 
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De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 24,1% op het 

gemiddelde koersdoel van EUR 17,78, en een korting van 25,8% op het mediane 

koersdoel van EUR 18,20. 

 

Conclusie 

De Biedprijs per Aandeel wordt hieronder vergeleken in het licht van de verschillende 

waarderingsmethoden of referenties: 

 

Concluderend kan worden gesteld dat de Biedprijs per Aandeel van EUR 13,50 een 

premie inhoudt ten opzichte van de voornaamste waarderingsmethodes en de 

historische aandeelkoers, en een korting ten opzichte van de koersdoelen van 

analisten per referentiedatum van 11 mei 2021:  

 een premie van 16,7% ten opzichte van de centrale waarde afgeleid van 

actualisering van toekomstige kasstromen; 

 een premie van respectievelijk 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% en 31,0% ten 

opzichte van de Relevante Slotkoers en de volumegewogen gemiddelde 

koersen over 1, 3, 6 en 12 maanden voor dezelfde referentiedatum; 

 een korting van 9,3% ten opzichte van de gemiddelde koersdoelen van de 

analisten, en een korting van 3,6% op de mediaan van de koersdoelen. 

Ter illustratie wordt de Biedprijs per Aandeel vergeleken met de verschillende 

waarderingsmethoden of -referenties in vergelijking met de slotkoers op de 

Aankondigingsdatum en rekening houdend met de consensus van 

analistenverslagen die beschikbaar zijn voor de Bieder op 27 augustus 2021 als 

volgt: 
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De Biedprijs per Aandeel van EUR 13,50 is in overeenstemming met de analyse van 

actualisering van toekomstige kasstromen, en impliceert een korting ten opzichte 

van de koersdoelen van de analisten, gebaseerd op een referentiewaarde per 7 

September 2021: 

 een premie van 0,7% op de centrumwaarde die wordt afgeleid uit de 

actualisering van toekomstige kasstromen; 

 een korting van 10,7%, en premies van 4,1%, 6,0%, 13,5% en 29,0% 

respectievelijk over de Slotkoers op de Aankondigingsdatum van het Bod, 

de 1-maand, 3-maand, 6-maand en 12-maand volumegewogen gemiddelde 

prijzen op dezelfde referentiedatum; 

 een korting van 24,1% op het gemiddelde koersdoel van de analisten, en 

een korting van 25,8% ten opzichte van de mediaan. 

6.3.2 Rechtvaardiging van de Biedprijs per Inschrijvingsrecht 

De hoofdkenmerken van de Inschrijvingsrechten worden uiteengezet in Hoofdstuk 

5.8.3 van dit Prospectus (Andere effecten met stemrecht of die toegang kunnen 

bieden tot stemrechten, inschrijvingsrechten). 

De Bieder heeft de Inschrijvingsrechten gewaardeerd op basis van het standaard 

marktmodel voor de waardering van opties, i.e. het Black & Scholes-model. De 

Biedprijs per Inschrijvingsrecht verschilt naargelang de categorie van 

Inschrijvingsrecht en varieert van EUR 5,20 tot EUR 8,07 per Inschrijvingsrecht. Het 

model maakt gebruik van de volgende formule: 

 

Waarde optie/Inschrijvingsrecht = [EXP((0-Div)xT))xPxN(d1)] – [S x (EXP((0-

RF)xT))xN(d2)] 

Waarbij: 

Div: geannualiseerde Dividendopbrengst; 

T: tijd tot vervaldatum (in jaren); 

P: aandeelprijs (dus de Biedprijs per Aandeel); 
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S: uitoefenprijs van de optie; 

RF: risicovrije rente voor de termijn tot vervaldatum; 

N(d1): normale verdeling van d1;  

waarbij d1 = [ln (P/S)+((RF-Div)+((V^2)/2))xT] / [V x (T^0,5)];  

waarbij V: volatiliteit; 

N(d2): normale verdeling van d2; waarbij d2 = d1 – [V x (T^0,5)]. 

 

Deze benadering houdt rekening met de Biedprijs per Aandeel en de uitoefenprijs 

van de Inschrijvingsrechten. 

De voor de Inschrijvingsrechten geboden vergoeding werd berekend aan de hand 

van het standaard marktmodel voor de waardering van opties en 

inschrijvingsrechten (de Black & Scholes-methodologie). Deze methode houdt 

rekening met de Biedprijs per Aandeel, de uitoefenprijs van het Inschrijvingsrecht, 

de rente, dividenden, de uitoefenperiode van het Inschrijvingsrecht en de verwachte 

toekomstige koersschommelingen van het onderliggende Aandeel. Om iedere 

Houder van Inschrijvingsrechten hetzelfde aan te bieden als de Aandeelhouders, is 

de voor de Aandelen geboden vergoeding van EUR 13,50 per Aandeel gebruikt als 

de aandeelprijs voor de waardering van de Inschrijvingsrechten. De prijs per 

Inschrijvingsrecht is dus zo bepaald dat de intrinsieke waarde en de tijdswaarde van 

de Inschrijvingsrechten worden afgezet tegen de onderliggende Biedprijs per 

Aandeel van EUR 13,50. De gebruikte rentevoeten zijn de risicovrije rentevoeten 

zoals van diegene van toepassing voor de Belgische staatsobligaties per 13 mei 

2021 (de dag voor de initiële aankondigingsdatum) die overeenstemmen met de 

resterende termijn tot vervaldatum van ieder Inschrijvingsrecht20. De tijd tot 

vervaldatum wordt berekend vanaf de dag van de aankondiging, 14 mei 2021. Ieder 

huidig uitstaand Inschrijvingsrecht vertegenwoordigt een mogelijke omzetting in één 

(1) Aandeel. De totale waarde van een inschrijvingsrecht bestaat uit (i) het verschil 

tussen de aandeelprijs en de uitoefenprijs en (ii) de tijdswaarde. 

Een belangrijke parameter voor het ramen van de tijdswaarde van een 

Inschrijvingsrecht aan de hand van de Black & Scholes-methodologie is de 

volatiliteit. De volatiliteit weerspiegelt de koersschommeling van een 

inschrijvingsrecht of optie binnen een bepaalde termijn. Aangezien er geen liquide 

markt is voor de inschrijvingsrechten van Recticel is de volatiliteit afgeleid van de 

historische volatiliteit van de aandelen van Recticel gedurende het jaar voorafgaand 

aan de referentiedatum van 11 mei 2021, die 37% bedroeg. Ondanks het feit dat de 

Inschrijvingsrechten niet worden genoteerd is er geen korting voor illiquiditeit 

toegepast bij de waardering.  

Er is bij de waardering van de Inschrijvingsrechten ook geen rekening gehouden met 

dividendbetalingen (wat de waarde van de Inschrijvingsrechten verhoogt). 

 
20 Greiner gebruikte het rendement van de Belgische staatsobligaties als proxy voor de som van de reële risicovrije rente, 

de inflatie en het landenrisico, aangezien, in tegenstelling tot de DCF, verschillende vervaltermijnen per 

inschrijvingsrechten plan werden weerhouden.  
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De totale vergoeding in het kader van het Bod voor de Inschrijvingsrechten bedraagt 

EUR 12,1 miljoen.  

De Black & Scholes-waardering per Inschrijvingsrecht tegen een Prijs per 

Inschrijvingsrecht voor iedere categorie van Inschrijvingsrechten wordt in 

onderstaande tabel weergegeven: 

 

6.4 Verloop van het Bod 

6.4.1 Indicatief tijdschema 

Gebeurtenis Datum (verwacht) 

Datum van aankondiging van de intentie van de Bieder om het 

Bod uit te brengen (overeenkomstig artikel 8 van het 

Overnamebesluit) 

14 mei 2021 

Formele kennisgeving van het Bod aan de FSMA 

(overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit) 

18 mei 2021 

Bekendmaking van het Bod door de FSMA (overeenkomstig 

artikel 7 van het Overnamebesluit) 

19 mei 2021 

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA 5 oktober 2021 

Bekendmaking van het Prospectus 6 oktober 2021 

Opening van de Initiële Aanvaardingsperiode 14 oktober 2021 

Sluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode 17 december 2021 

Bekendmaking van de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode (en bevestiging door de Bieder of er al 

dan niet werd voldaan aan de voorwaarden van het Bod en, zo 

niet, of de Bieder al dan niet afstand heeft gedaan van deze 

voorwaarde(n)) 

21 december 2021 

Initiële Betaaldatum 23 december 2021 

(i) Als de voorwaarden van het Bod vervuld zijn en de Bieder 

en haar Verbonden Personen, als gevolg van het Bod, 90% of 

meer van de effecten met stemrecht (i.e. de Aandelen) van de 

Doelvennootschap bezitten: 

 (a) Uitkoopbod indien de voorwaarden voor het 

uitbrengen van dergelijk Uitkoopbod, zoals 

gedefinieerd in artikel 42 van het 

Overnamebesluit, vervuld zijn; of 

3 januari 2022 
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Gebeurtenis Datum (verwacht) 

 (b) Verplichte heropening van het Bod indien 

niet is voldaan aan de voorwaarden voor het 

uitbrengen van een dergelijk Uitkoopbod; of 

(ii) Als de voorwaarden van het Bod vervuld zijn maar de 

Bieder en haar Verbonden Personen, als gevolg van het Bod, 

in het bezit zijn van minder dan 90% van de effecten met 

stemrecht (i.e. de Aandelen) van de Doelvennootschap: 

mogelijkheid tot vrijwillige heropening van het Bod; of 

(iii) Als de voorwaarden van het Bod niet vervuld zijn maar de 

Bieder er afstand van heeft gedaan en als gevolg van het Bod 

samen met haar Verbonden Personen in het bezit is van 90% 

of meer van de effecten met stemrecht (dus de Aandelen) van 

de Doelvennootschap: 

 (a) Uitkoopbod indien de voorwaarden voor 

dergelijk Uitkoopbod, zoals gedefinieerd in 

artikel 42 van het Overnamebesluit, vervuld zijn; 

of 

 (b) Verplichte heropening van het Bod als de 

voorwaarden voor een Uitkoopbod niet vervuld 

zijn; of 

(iv) Als de voorwaarden van het Bod niet vervuld zijn maar de 

Bieder er afstand van heeft gedaan, en de Bieder en haar 

Verbonden Personen, als gevolg van het Bod, in het bezit zijn 

van minder dan 90% van de effecten met stemrecht (i.e. 

Aandelen) van de Doelvennootschap: mogelijkheid van 

vrijwillige heropening van het Bod 

Sluiting van de Aanvaardingsperiode voor de verplichte of 

vrijwillige heropening van het Bod (naargelang het geval) 

12 januari 2022 

Bekendmaking van de resultaten van de verplichte of vrijwillige 

heropening van het Bod (naargelang het geval) 

13 januari 2022 

In voorkomend geval, heropening van het Bod als Uitkoopbod 

(als de verplichte heropening van het Bod niet het effect heeft 

gehad van een Uitkoopbod) 

14 januari 2022 

Betaaldatum voor de verplichte of vrijwillige heropening van het 

Bod (naargelang het geval) 

18 januari 2022 

Sluiting van de Aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod  4 februari 2022 

Bekendmaking van de resultaten van het Uitkoopbod  7 februari 2022 

Betaaldatum van het Uitkoopbod  11 februari 2022 

 

Als één van de data opgesomd in het tijdschema wordt gewijzigd, zullen de 

Effectenhouders op de hoogte worden gebracht van deze wijziging(en) door middel 

van een persbericht dat ook beschikbaar zal zijn op de volgende websites: 

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

Doelvennootschap (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html) en 

van de Bieder (https://www.greiner.com/en/press/newsroom).  

Na de goedkeuring van het Prospectus zal de FSMA het Prospectus overmaken aan 

de Doelvennootschap, die vervolgens over 5 Werkdagen beschikt om haar ontwerp 

van memorie van antwoord ter goedkeuring aan de FSMA voor te leggen 

overeenkomstig artikel 27 van het Overnamebesluit. De opening van de Initiële 

Aanvaardingsperiode zal niet afhangen van de publicatie van dergelijke memorie 

van antwoord. 

De Initiële Aanvaardingsperiode, bedoeld in bovenstaande tabel, wordt vastgesteld 

op negen weken. Greiner behoudt de mogelijkheid om de Initiële 

Aanvaardingsperiode tot maximaal tien weken te verlengen in overeenstemming met 

het Overnamebesluit. De Effectenhouders zullen van een dergelijke verlenging in 

kennis worden gesteld via een aanvulling op het Prospectus. Bovendien kan Greiner, 

zoals beschreven in Hoofdstuk 6.6.4(ii) van het Prospectus, de FSMA verzoeken 

een afwijking toe te staan op de maximumduur van de Initiële Aanvaardingsperiode 

en deze te verlengen tot na de periode van tien weken uit het Overnamebesluit, om 

zo het scenario te voorkomen waarin de concentratiecontrolebesluiten niet zouden 

worden genomen vóór het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode. Indien een 

dergelijke afwijking wordt gevraagd en toegestaan, zal deze gevolgen hebben voor 

het bovenstaande indicatieve tijdschema. De Effectenhouders zullen van een 

dergelijke verlenging in kennis worden gesteld via een aanvulling op het Prospectus. 

6.4.2 Verwerving van Effecten buiten het kader van het Bod 

De Bieder kan te allen tijde Effecten verwerven buiten het kader van het Bod om 

haar aandelenparticipatie in de Doelvennootschap te verhogen. Als dergelijke 

verwervingen plaatsvinden gedurende de termijn van het Bod, zullen zij door de 

FSMA gepubliceerd worden op haar website (https://www.fsma.be/nl/transactions-

opa).  

Voor de potentiële impact van deze verwervingen op de prijs van het Bod, zie 

Hoofdstuk 6.2 van dit Prospectus. 

6.4.3 Aanvaardingsperiode 

(i) Initiële Aanvaardingsperiode 

De Initiële Aanvaardingsperiode gaat in op 14 oktober 2021 en eindigt op 17 

december 2021 om 16.00 uur (Belgische tijd). 

(ii) Verlenging van de Initiële Aanvaardingsperiode 

Overeenkomstig artikel 31 van het Overnamebesluit kan de Initiële 

Aanvaardingsperiode verlengd worden. Dit zal het geval zijn als de Bieder (of een 

Verbonden Persoon) op enig moment gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode 

Effecten, anders dan via het Bod, verwerft of zich verbindt om te verwerven, tegen 

een prijs die hoger ligt dan de Biedprijs. In dergelijk geval zal de Biedprijs worden 

aangepast ter weerspiegeling van deze hogere prijs en zal de Initiële 

Aanvaardingsperiode worden verlengd met vijf (5) Werkdagen, na de publicatie van 

deze hogere prijs, om de Effectenhouders in staat te stellen het Bod te aanvaarden 

tegen deze hogere prijs. 
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Greiner behoudt de mogelijkheid om de Initiële Aanvaardingsperiode tot maximaal 

tien weken te verlengen in overeenstemming met het Overnamebesluit. De 

Effectenhouders zullen van een dergelijke verlenging in kennis worden gesteld via 

een aanvulling op het Prospectus. 

Zoals beschreven in Hoofdstuk 6.6.4(ii) van het Prospectus, kan Greiner de FSMA 

verzoeken een afwijking toe te staan op de maximumduur van de Initiële 

Aanvaardingsperiode en deze te verlengen tot na de periode van tien weken uit het 

Overnamebesluit.  

6.4.4 Heropening van het Bod 

Krachtens Artikelen 32 en 33 van het Overnamebesluit zal de Bieder, binnen vijf (5) 

Werkdagen na afloop van de Initiële Aanvaardingsperiode, de resultaten 

aankondigen van het Bod gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode en aangeven 

of aan de voorwaarden uiteengezet in Hoofdstuk 6.1.3 van dit Prospectus zijn 

voldaan en, bij gebreke daarvan, of de Bieder afstand doet van deze voorwaarden. 

Deze aankondiging zal gebeuren door middel van een persbericht dat ook 

beschikbaar zal 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 de 

Doelvennootschap (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html) en de 

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

Het Bod zal (of moet) worden heropend in de volgende omstandigheden: 

(i) De Bieder en haar Verbonden Personen verwerven minder dan 90% van de 

Aandelen van de Doelvennootschap – Mogelijkheid van vrijwillige 

heropening van het Bod 

De Bieder behoudt zich het recht voor, volledig naar eigen keuze, om het Bod te 

heropenen, indien aan de voorwaarden van het Bod is voldaan, maar de Bieder en 

haar Verbonden Personen samen minder dan 90% van alle effecten met stemrecht 

(i.e. de Aandelen) van de Doelvennootschap bezitten aan het einde van de Initiële 

Aanvaardingsperiode. In dat geval moet de Bieder haar intentie aankondigen binnen 

vijf (5) Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode. 

Als het Bod vrijwillig wordt heropend na afloop van de Initiële Aanvaardingsperiode, 

zal het binnen tien (10) Werkdagen na de bekendmaking van de resultaten van de 

Initiële Aanvaardingsperiode worden heropend voor een aanvullende 

aanvaardingsperiode die niet minder dan vijf (5) Werkdagen en niet meer dan vijftien 

(15) Werkdagen mag duren.  

(ii) De Bieder en haar Verbonden Personen verwerven minstens 90% van de 

Aandelen van de Doelvennootschap – Verplichte heropening van het Bod 

Als de Bieder en haar Verbonden Personen gezamenlijk minstens 90% van alle 

effecten met stemrecht (i.e. Aandelen) van de Doelvennootschap bezitten, aan het 

einde van de Initiële Aanvaardingsperiode, wordt het Bod heropend krachtens artikel 

35, 1° van het Overnamebesluit.  

De verplichte heropening van het Bod krachtens artikel 35, 1° van het 

Overnamebesluit is ook van toepassing als bovenstaande drempel van 90% niet 

onmiddellijk wordt bereikt aan het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode, maar 
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pas na een vrijwillige heropening, zoals vermeld in Hoofdstuk 6.4.4(i) van dit 

Prospectus. 

Indien het Bod verplicht wordt heropend krachtens artikel 35, 1° van het 

Overnamebesluit, zal dit gebeuren binnen een termijn van tien (10) Werkdagen 

vanaf de bekendmaking van de resultaten van de laatste Aanvaardingsperiode, voor 

een aanvullende aanvaardingsperiode die niet minder dan vijf (5) Werkdagen en niet 

meer dan vijftien (15) Werkdagen mag duren. 

(iii) De Bieder en haar Verbonden Personen verwerven minstens 95% van de 

Aandelen van de Doelvennootschap – Heropening als Uitkoopbod 

Als na de Initiële Aanvaardingsperiode of na een bijkomende Aanvaardingsperiode 

(in voorkomend geval) de Bieder en haar Verbonden Personen meer dan 95% van 

alle effecten met stemrecht (i.e. Aandelen) in handen hebben, zal de Bieder het recht 

hebben een Uitkoopbod uit te brengen in toepassing van artikel 7:82, § 1 WVV. 

Als bovendien, na de Initiële Aanvaardingsperiode of na een bijkomende 

Aanvaardingsperiode (in voorkomend geval) de Bieder als gevolg van het Bod 

minstens 90% heeft verworven van de effecten met stemrecht (i.e. Aandelen) die het 

voorwerp vormen van het Bod, zal de Bieder het recht hebben een Uitkoopbod uit 

te brengen krachtens artikel 7:82, § 1 WVV en artikelen 42 en 43 van het 

Overnamebesluit. De voorwaarden voor het uitbrengen van een dergelijk 

Uitkoopbod zijn, onder andere, vervuld als de Bieder en haar Verbonden Personen 

als gevolg van het Bod (of de heropening ervan) gezamenlijk minstens 95% bezitten 

van de effecten met stemrecht (i.e. Aandelen) die zijn uitgegeven door de 

Doelvennootschap. 

De procedure voor een Uitkoopbod begint binnen drie (3) maanden na het einde van 

de laatste Aanvaardingsperiode. 

Alle Effecten die niet zijn aangeboden in het Uitkoopbod worden geacht van 

rechtswege te zijn overgedragen aan de Bieder, met deponering van de middelen 

voor de betaling van de Biedprijs bij de Deposito- en Consignatiekas, uiterlijk op de 

vijfde (5e) Werkdag na de bekendmaking van de resultaten van het Uitkoopbod. 

Het risico en de eigendom van deze Effecten zullen overgaan naar de Bieder op de 

Betaaldatum van het Uitkoopbod op het moment waarop de Biedprijs wordt betaald 

door de Loketinstelling namens de Bieder (i.e. op het moment waarop de rekening 

van de Bieder daarvoor wordt gedebiteerd) (zie Hoofdstuk 6.9 van dit Prospectus). 

In het kader van het Uitkoopbod zullen de Aandelen in de Doelvennootschap die zijn 

toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, van 

de notering geschrapt worden krachtens artikel 43, § 4 van het Overnamebesluit. 

Als de voorwaarden voor een Uitkoopbod niet zijn vervuld en de Bieder en haar 

Verbonden Personen zelf meer dan 95% van alle effecten met stemrecht (i.e. de 

Aandelen) in de Doelvennootschap in handen hebben, behoudt de Bieder zich het 

recht voor om op een later tijdstip een onafhankelijk overnamebod uit te brengen op 

alle Effecten die nog niet in het bezit zijn van de Bieder en haar Verbonden 

Personen. 
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(iv) Schrapping van de notering 

Na de afsluiting van het Bod zal de Bieder overwegen om, en behoudt hij zich het 

recht voor om, een schrapping van de notering van de Aandelen op Euronext 

Brussels aan te vragen conform de toepasselijke wetgeving. 

Krachtens artikel 26, §1 van de Wet van 21 november 2017 over de infrastructuren 

voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 

2014/65/EU, mag Euronext Brussels de notering van financiële instrumenten 

schrappen (i) wanneer het vaststelt dat vanwege bijzondere omstandigheden een 

normale en regelmatige markt voor deze instrumenten niet langer gehandhaafd kan 

worden; of (ii) wanneer deze instrumenten niet langer beantwoorden aan de regels 

van de gereglementeerde markt, tenzij dergelijke ingreep waarschijnlijk aanzienlijke 

schade zal berokkenen aan de belangen van beleggers of de goede werking van de 

markt. Euronext Brussels moet de FSMA op de hoogte stellen van ieder voorstel tot 

schrapping. De FSMA kan, wanneer passend, in overleg met Euronext Brussels zich 

verzetten tegen de schrapping van de notering van effecten in het belang van de 

beleggersbescherming. Zoals de FSMA in het verleden echter al heeft aangegeven 

zal zij zich niet verzetten tegen de schrapping van een notering als die werd 

voorafgegaan door een geslaagde begeleidende maatregel ten gunste van de 

minderheidsaandeelhouders. Omgekeerd zal de FSMA zich wel verzetten tegen een 

schrapping als er geen geslaagde begeleidende maatregelen zijn genomen. 

Als er een Uitkoopbod, zoals aangegeven in Hoofdstuk 6.4.4 van dit Prospectus, 

wordt gelanceerd, zal de schrapping van de notering automatisch volgen op de 

sluiting van het Uitkoopbod krachtens artikel 43, § 4 van het Overnamebesluit. 

Als de Doelvennootschap een verzoek tot schrapping van de notering indient (op 

aanwijzing van de Bieder) binnen drie (3) maanden na sluiting van de laatste 

Aanvaardingsperiode, en op voorwaarde dat op dat moment het Uitkoopbod, zoals 

aangegeven in Hoofdstuk 6.4.4 van dit Prospectus, nog niet is uitgebracht, moet de 

Bieder het Bod heropenen binnen tien (10) Werkdagen na deze indiening, voor een 

nieuwe Aanvaardingsperiode van vijf (5) tot (15) Werkdagen, overeenkomstig artikel 

35, 2 van het Overnamebesluit. 

(v) Recht te verkopen 

Indien (i) de Bieder en haar Verbonden Personen na het Bod of zijn heropening 

minstens 95% bezitten van de effecten met stemrecht (i.e. de Aandelen) van de 

Doelvennootschap en als gevolg van het Bod, effecten met stemrecht (i.e. de 

Aandelen) hebben verworven die minstens 90% vertegenwoordigen van het kapitaal 

dat het voorwerp vormt van het Bod, en (ii) de Bieder het Uitkoopbod niet start, zoals 

uiteengezet in Hoofdstuk 6.4.4 van dit Prospectus, kan iedere Effectenhouder de 

Bieder verzoeken haar Effecten te kopen, met inachtneming van de voorwaarden 

van het Bod, overeenkomstig artikel 44 van het Overnamebesluit. 

Effectenhouders die hun recht om te verkopen wensen uit te oefenen, moeten hun 

verzoek bij de Bieder indienen binnen drie (3) maanden na het einde van de laatste 

Aanvaardingsperiode onder de vorm van een aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs. 
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6.5 Intenties van de Bieder 

6.5.1 Doelstellingen van de Bieder 

De onmiddellijke doelstelling van het Bod is het aandeelhouderschap van de Bieder 

in de Doelvennootschap te verhogen en controle over de Doelvennootschap te 

verkrijgen. 

6.5.2 Redenen voor het Bod 

De nauwe samenwerking tussen Greiner en Recticel zal twee solide spelers op 

naburige marktsegmenten, comfort en technisch schuim, samenbrengen en de 

Europese schuimindustrie versterken om doelmatig te kunnen concurreren op 

wereldschaal. In soepelschuim kunnen de bedrijven profiteren van hun bijna 30-

jarige samenwerking via hun Eurofoam joint venture. In 2020 nam Greiner Recticels 

belang van 50% in deze joint venture over en richtte het NEVEON op als het nieuwe 

merk voor de gecombineerde activiteit.  

Dit nieuwe hoofdstuk is de logische volgende stap in Greiner’s groeistrategie en 

vormt de vervulling van haar verklaarde intentie om haar schuimcompetentie uit te 

breiden. Deze samenwerking beoogt groei en de beste positionering van het bedrijf 

om in te spelen op opkomende trends en tegelijk directe waarde te bieden voor 

Recticel’s aandeelhouders. De Bieder verwacht geen materiële kostensynergieën. 

 De markt voor soepelschuim is onderverdeeld in comfort en technische 

schuimen. Greiner is een solide speler in comfortschuimen, terwijl Recticel 

een solide speler in technisch schuim is. In hardschuim is Recticel ook een 

sterke speler in isolatie, een segment waar Greiner tot nu toe nog niet 

aanwezig was. Gelet op het feit dat er weinig overlapping is tussen 

technische en comfortschuimen, brengen de twee bedrijven veeleer 

aanvullende dan vergelijkbare portefeuilles samen. 

 De NEVEON-divisie is de recente consolidatie van alle soepelschuimmerken 

van Eurofoam onder Greiner’s Foam Division. De Bieder startte dit in januari 

2021 op om de productie en ontwikkeling van zijn productaanbieding te 

stroomlijnen, de synergiën te maximaliseren en te focussen op de 

duurzaamheid.  

 Na inventarissering van de volledige buy-out van Eurofoam en nauw te 

hebben samengewerkt met vroegere werknemers van Eurofoam heeft 

Greiner een speciaal antibacterieel schuim ontwikkeld, dat het comfort en de 

hygiëne van kussens en bekledingen voor vliegtuigstoelen verbetert. Het 

heeft ook een hoog behoud van personeel vastgesteld. 

Door deze aanvullende sterke punten te combineren, zullen Greiner en Recticel 

sterker staan via een meer gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit en een 

uitgebreide voetafdruk op de lokale markten. Op basis van Greiner’s langdurige 

samenwerking met Recticel via de Eurofoam joint venture heeft Greiner een grote 

waardering opgebouwd voor Recticels activiteiten en mensen. 

 Met Recticel wint Greiner nieuwe groeikansen via schaalbare O&O-

capaciteiten. Door samen te werken in O&O kunnen de twee bedrijven 

nieuwe aanvullende producten, verbeterde processen en een uitgebreid 

assortiment aanbieden aan klanten in Europa en wereldwijd. 
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 Met Greiner verwerft Recticel een sterke, op de lange termijn gerichte 

partner om de strategie van Recticel te versnellen, nog grotere waarde te 

bieden voor klanten en werknemers, en haar aanwezigheid op meer markten 

te versterken. 

 In Europa heeft Greiner een sterkere aanwezigheid in het oosten en zuiden, 

terwijl Recticel een sterkere voetafdruk heeft in het westen. Wereldwijd heeft 

Greiner een sterkere aanwezigheid in regio's zoals bepaalde markten in 

Afrika, terwijl Recticel leidt in de regio's Azië-Pacific en de VS. Op 

middellange termijn wil Greiner haar voetafdruk uitbreiden met Recticel op 

nieuwe markten, zoals de VS, het Midden-Oosten of Zuidoost-Azië. Daar 

zouden Greiner en Recticel focussen op technische schuimen, waar klanten 

naar mondiale leveranciers met lokale oplossingen.  

 Greiner heeft ook een goede stroomafwaartse kennis van de toepassingen 

die schuim vereisen. Samen kunnen de twee bedrijven de regionale 

behoeften van de klanten beter dekken en kunnen ze een ruimere keuze en 

innovatieve oplossingen aanbieden. 

Zowel Greiner als Recticel streven naar de ontwikkeling van nieuwe producten, de 

verbetering van bestaande producten en de optimalisering van productieprocessen. 

Vanuit het standpunt van de duurzaamheid zorgen de O&O-capaciteiten van 

Recticel en haar Sustainable Innovation Department (SID) voor een verdere 

versterking van de gecombineerde groepscapaciteiten voor een meer circulaire 

economie. 

Via de geplande investering kunnen Greiner en Recticel samen de 

grondstoffenkosten verlagen en profiteren van schaalvoordelen. De schuimactiviteit 

is sterk afhankelijk van grondstoffen en de hele sector is tussen 2017 en 2018 

geconfronteerd met grote, abrupte prijsstijgingen. Via een grotere en meer 

gestroomlijnde gecombineerde activiteit tussen NEVEON en Recticel zullen de twee 

bedrijven de kostenefficiëntie kunnen opvoeren. Dankzij deze efficiëntie zullen 

Greiner en Recticel meer kunnen investeren in nieuwe producten, in hun mensen en 

in de gemeenschappen waar zij actief zijn, in lijn met hun waarden en verbintenissen. 

De afgelopen jaren heeft er een natuurlijke consolidatie plaatsgevonden in de 

schuimsector. Ook Chinese producenten doen hun intrede op de Europese 

schuimmarkt of versterken er hun aanwezigheid. Greiner gelooft dat in het licht van 

deze onvermijdelijke consolidatie het beter is als twee Europese partners 

samenkomen, dan als een partnerschap wordt opgezet tussen bedrijven van binnen 

en buiten Europa. 

6.5.3 Greiner’s intenties met betrekking tot Recticel 

Aangezien Greiner geen toegang had tot informatie van vertrouwelijke aard over 

Recticel in het kader van het Bod kan het op dit moment geen nauwkeurig plan en 

structurele maatregelen presenteren voor de consolidatie van Greiner en Recticel 

die zouden worden toegepast als het Bod succesvol zou zijn. 

Greiner heeft de intentie een meerderheidsbelang te verwerven in Recticel, vanuit 

de overtuiging dat verdere samenwerking tussen de twee bedrijven aanzienlijke 

groei zal opleveren. Greiner meent dat het Bod directe waarde en zekerheid biedt 
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voor de Aandeelhouders en groeivooruitzichten op lange termijn voor de 

werknemers en klanten van zowel Recticel als Greiner. 

Greiner heeft grote achting voor Recticel’s capaciteiten. Na de geslaagde 

voleindiging van het Bod heeft de Bieder de intentie om de publieke notering van 

Recticel op Euronext Brussels te handhaven. De Bieder waardeert Recticel’s 

bedrijfsontwikkeling en groeitraject, en wil Recticel helpen om deze weg verder te 

bewandelen, met extra steun van Greiner. 

Als 150 jaar oud familiebedrijf hanteert Greiner een perspectief op lange termijn voor 

haar investering in Recticel. De Bieder gelooft dat het succes van een bedrijf 

gekoppeld is aan de verwezenlijkingen, het enthousiasme en de talenten van haar 

werknemers.  

Greiner staat volledig achter de beslissing van Recticel’s management om uit de 

bedding-activiteiten te stappen en ziet ook verder consolidatiepotentieel op de markt 

van isolatieschuim, een aantrekkelijke activiteit waar Greiner voor het eerst toegang 

toe krijgt, via het Bod. De isolatie divisie van Recticel is een sterke en aantrekkelijke 

activiteit met bekende merken. Hij kan bogen op een uitstekende winstgevendheid 

en groeikansen dankzij de toenemende vraag naar hogere energie-efficiëntie in de 

strijd tegen de klimaatverandering. De dynamiek van de markt kan in de toekomst 

leiden tot een verdere sectorconsolidatie. Greiner waardeert de expertise van 

Recticel in het vakgebied en waardeert het om de kansen binnen de markt te 

begrijpen in een gezamenlijke aanpak met Recticel. 

Greiner verbindt zich tot de voortzetting van het duurzaamheidsstreven van beide 

bedrijven, specifiek door klimaatneutraliteit te bereiken en een volledig circulair 

bedrijf te worden. Greiner gelooft in een innovatie die toekomstbestendige producten 

en oplossingen oplevert, met een duidelijke verbintenis om tegen 2030 een 

klimaatneutraal en volledig circulair bedrijf te zijn. 

(i) Recticel’s positie binnen Greiner na de geslaagde voleindiging van het 

Bod 

Greiner heeft de intentie het hoofdkantoor van Recticel in België te 

behouden, net als haar notering op Euronext Brussels als een afzonderlijke 

rechtspersoon, overeenkomstig de Belgische wetgeving.  

Per datum van dit Prospectus heeft Greiner geen intentie om Recticel in 

significante mate te herstructureren of te reorganiseren, afgezien van 

Recticel’s eigen strategie wat de afstoting van de beddingdivisie betreft. 

Greiner waardeert de ontwikkeling en groei van Recticel, en wil Recticel 

helpen deze ontwikkeling voort te zetten met extra steun. 

Het is evenmin Greiner’s intentie om de notering van de Doelvennootschap 

direct na het Bod te schrappen, tenzij de hoeveelheid vrij verhandelbare 

aandelen tot onder 5% van het uitstaande kapitaal van Recticel daalt, wat de 

Bieder het recht geeft om een Uitkoopbod uit te brengen krachtens artikel 

7:82, § 1 WVV, zoals vermeld in Hoofdstukken 6.4.4(iii) en 6.4.4(iv) van dit 

Prospectus. 
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(ii) Impact op de werkgelegenheid binnen Recticel 

Als 150 jaar oud familiebedrijf hanteert Greiner een perspectief op lange 

termijn voor haar investering in Recticel. Het gelooft dat het succes van een 

bedrijf afhangt van de verwezenlijkingen, het enthousiasme en de talenten 

van haar werknemers. De Bieder zal investeren in Recticel’s werknemers op 

dezelfde wijze als in haar eigen werknemers. 

Greiner meent dat de werknemers van Recticel de vruchten zullen plukken 

van de ruimere kansen die een grotere groep kan bieden. Greiner heeft de 

intentie een aantrekkelijke arbeidsomgeving te handhaven voor de 

werknemers van Recticel.  

Per datum van dit Prospectus heeft Greiner niet de intentie om de huidige 

arbeidsvoorwaarden binnen Recticel te wijzigen. 

Greiner heeft nog geen beslissing genomen over het huidige management 

van Recticel en streeft ernaar samen te werken met het huidige management 

van Recticel en eventuele toekomstige beslissingen over 

managementposities te nemen op basis van hoe een nauwere 

samenwerking zich in de toekomst zal ontwikkelen en wat volgens de 

partijen het beste is voor de activiteiten van Recticel. 

(iii) Impact op de corporate governance van Recticel 

Greiner heeft de intentie een meerderheidsbelang te verwerven in Recticel. 

Als Greiner de controle over Recticel verwerft, heeft Greiner de intentie om 

de raad van bestuur van Recticel zo aan te passen dat de meerderheid van 

de bestuurders de meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt.  

Greiner heeft verder de intentie ervoor te zorgen dat drie bestuurders in de 

raad van bestuur van Recticel in aanmerking komen als onafhankelijk 

bestuurder (tegen momenteel zes onafhankelijke bestuurders). 

Greiner zal een constructieve aanpak hanteren en zal ernaar streven samen 

te werken met het huidige uitvoerend management van Recticel. De Bieder 

zal naar verwachting haar toekomstige managementbeslissingen baseren 

op hoe zich een nauwere samenwerking ontwikkelt in de toekomst en wat 

volgens de partijen het beste is voor de zaken van Recticel.  

Greiner zal haar stemrechten gebruiken om de strategische, operationele en 

financiële doelstellingen en beleidslijnen van Recticel af te stemmen op deze 

van Greiner, en zal daarbij naar behoren rekening houden met het 

vennootschapsbelang van Recticel en haar onafhankelijkheid als 

afzonderlijke rechtspersoon. Eén van de doelstellingen van het Bod is het 

verder ontwikkelen van Recticel tot een speler van wereldklasse in haar 

sector. Telkens wanneer zich opportuniteiten aanbieden (hetzij in de vorm 

van een overname, desinvestering of specifieke ontwikkelingen), is het de 

bedoeling van Greiner om telkens te beoordelen welk niveau binnen de 

groep het meest geschikt is om deze opportuniteit te benutten en de 

beslissing te nemen, teneinde de synergiën te maximaliseren. Bijgevolg zal 

elke beslissing van geval tot geval worden afgewogen in het licht van de 

bovenvermelde doelstelling, waarbij telkens naar behoren rekening wordt 

gehouden met het vennootschapsbelang van Recticel. 
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Vanuit organisatorisch perspectief heeft Greiner nog geen beslissing 

genomen met betrekking tot de toekomstige organisatie van Recticel, maar 

waarschijnlijk zal een zekere coördinatie voor de besluitvormingsprocessen 

en rapporteringslijnen nodig zijn om een kader te kunnen creëren dat de 

wederzijdse voordelen van de combinatie kan waarmaken. Greiner zal 

ernaar streven samen te werken met het huidige uitvoerend management 

van Recticel om deze voordelen te realiseren. In dit stadium is Greiner niet 

voornemens een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Recticel. 

In dit kader zal Greiner de Belgische vennootschapsrechtelijke bepalingen 

inzake belangenconflicten en transacties met verbonden partijen naleven om 

de belangen van Recticel te beschermen. Greiner zal er in ieder geval voor 

zorgen dat alle toekomstige transacties die zouden plaatsvinden tussen de 

Bieder en de Doelvennootschap, of hun respectievelijke groep, plaatsvinden 

onder normale marktvoorwaarden. 

Daarnaast, als de Bieder een Uitkoopbod uitbrengt en als gevolg daarvan de 

notering laat schrappen, zoals aangehaald in Hoofdstuk 6.5.3(i) van dit 

Prospectus, zullen de corporate governance en statuten van Recticel 

worden gewijzigd om een governance te weerspiegelen die volgens Greiner 

meer geschikt is voor bedrijven in private handen. Dat kan gaan om een 

vermindering van het aantal bestuurders en het wegvallen van de noodzaak 

om onafhankelijk bestuurders te benoemen en afzonderlijke comités in de 

raad van bestuur van Recticel te handhaven. 

Greiner heeft contact opgenomen met de raad van bestuur van Recticel en 

blijft bereid om gesprekken aan te knopen betreffende het Bod en Recticel’s 

corporate governance na het Bod, ten gunste van alle stakeholders. Gelet 

op de bijna 30-jarige samenwerking tussen Greiner en Recticel via de 

Eurofoam joint venture heeft Greiner er alle vertrouwen in dat het een 

constructief overleg met Recticel kan houden over hun wederzijdse 

strategische belangen in de groei van hun bedrijf. In 2020 verwierf Greiner 

een 50%-belang van Recticel in deze joint venture en creëerde NEVEON als 

het nieuwe merk voor de gecombineerde activiteiten.  

Indien Greiner geen zeggenschap over Recticel verkrijgt, zal zij haar 

stemrechten op zodanige wijze aanwenden dat de waarde van haar belang 

in Recticel wordt gemaximaliseerd. In het bijzonder, zal Greiner trachten 

resultaten te behalen die vergelijkbaar zijn met die welke hierboven zijn 

uiteengezet, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met het aantal 

stemrechten die zij zal bezitten en steeds in overeenstemming met de 

Belgische vennootschapsrechtelijke bepalingen. 

(iv) Dividendbeleid 

De afgelopen jaren heeft Recticel haar aandeelhouders de volgende 

dividenden uitbetaald: 
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Bedragen in EUR 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruto dividend  

(in miljoen) 

Bruto dividend per 

aandeel 

7.5 

 

0.18 

9.7 

 

0.22 

12.0 

 

0.24 

13.2 

 

0.24 

14.5 

 

0.26 

 

Als strategische investeerder wordt de investering van Greiner in Recticel 

niet gedreven door vaste verwachtingen inzake een jaarlijks dividend en 

hangt de financiering van Greiner niet af van het bedrag aan dividenden dat 

Recticel betaalt. Aandeelhouders mogen er niet van uitgaan dat het 

dividendbeleid van Recticel zonder meer zal worden voortgezet in de 

toekomst. Niettemin, is Greiner in dit stadium niet van plan om op 

substantiële wijze af te wijken van of wijzigingen aan te brengen aan het 

huidige dividendbeleid van Recticel. 

Greiner zal het toekomstige dividendbeleid evalueren op basis van Recticels 

bedrijfsprestaties, investeringsplannen, de evolutie van de vereisten inzake 

werkkapitaal, de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd door de raad van bestuur 

van Recticel en de vraag of de notering van Recticel wordt geschrapt.  

(v) Intenties van Greiner met betrekking tot de statuten van Recticel 

Momenteel heeft Greiner geen wijzigingen in de statuten van Recticel op het 

oog, tenzij dat vereist of passend zou zijn in het kader van een toekomstige 

schrapping van de notering van Recticel na een Uitkoopbod, in voorkomend 

geval, zoals aangehaald in Hoofdstuk 6.5.3(i) van dit Prospectus. 

(vi) Voordelen voor de Effectenhouders 

Aangezien het Bod gestructureerd is als een bod volledig in contanten, is het 

belangrijkste en directe voordeel van het Bod voor de Effectenhouders de 

Biedprijs en de daarin besloten premie, die voor de Aandelen respectievelijk 

8,5%, 7,6%, 15,1% en 31% over de Relevante Slotkoers bedraagt, en over 

de volumegewogen gemiddelde koersen 3, 6 en 12 maanden voor de 

aankondiging van het Bod.21 

De Biedprijs vormt voor de Effectenhouders ook een gelegenheid om een 

directe en vaste liquiditeit te verkrijgen. De Effectenhouders moeten er 

rekening mee houden dat de liquiditeit van de Effecten beperkt kan worden 

na de geslaagde closing van het Bod en dat de Bieder geen plannen heeft 

om deze liquiditeit te verhogen na het Bod en geen plannen om de notering 

ervan te schrappen (tenzij zoals bepaald in Hoofdstuk 6.5.3(i) van dit 

Prospectus). 

Op lange termijn is een familiebedrijf zoals Greiner een stabiele grote 

aandeelhouder die Recticel in staat zal stellen haar activiteiten te 

 
21 De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een korting van 10,7% ten opzichte van de slotkoers op 13 mei 2021, de 

laatste beursdag voordat de handel in de Recticel Aandelen werd opgeschort, en tevens de dag voorafgaand aan de 
aankondiging van het Bod. De Biedprijs per Aandeel vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 4,1%, 6,0%, 13,5% 
en 29,0% ten opzichte van de 1-maands, de 3-maands, de 6-maands en de 12-maands volumegewogen gemiddelde 

koersen voorafgaand aan de aankondiging van het Bod. 
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ontwikkelen binnen een sterke groep, en die kansen zal scheppen voor 

Recticel waar het als zelfstandig bedrijf geen toegang toe zou hebben, zoals 

uiteengezet in Hoofdstuk 6.5.2 van dit Prospectus. 

(vii) Intenties van Greiner tegenover Recticel in het licht van de resultaten 

van het standpunt van de mededinginsautoriteiten 

Zoals vermeld in Hoofdstuk 4.10 van dit Prospectus is de verwerving door 

Greiner van alle 15.094.410 aandelen in de Doelvennootschap in handen 

van Bois Sauvage krachtens de Overnameovereenkomst onderzocht door 

de Europese Commissie en door de mededingingsautoriteiten van Servië, 

Marokko en Turkije vanuit het standpunt van concentratiecontrole, hoewel 

hun respectieve beslissingen geen opschortende voorwaarden vormen. 

Goedkeuring in het kader van de concentratiecontrole in Fase I is in Servië 

reeds verkregen op 1 september 2021 en in Turkije op 9 september 2021. 

De overdracht van eigendom van de aandelen aan Greiner zal pas 

plaatsvinden bij de voltooiing van de verkoop, die naar verwachting zal 

plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2021. Afhankelijk van het tijdstip 

waarop de concentratiecontrole beslissingen van de Europese Commissie 

en andere betrokken overheidsinstanties worden verkregen, kan het dat de 

voltooiing van deze transactie plaatsvindt na de bekendmaking van de 

resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode. 

Het concentratiecontroleproces van de Europese Commissie kan als volgt 

worden samengevat: 

(i) De Europese Commissie kan in een Fase I-beschikking besluiten om 

de verwerving van zeggenschap over Recticel door Greiner 

onvoorwaardelijk goed te keuren of om deze goed te keuren onder 

voorbehoud van remediërende maatregelen. 

(ii) Indien de Europese Commissie Fase II zou inleiden, zal zij binnen 

90 werkdagen na de datum waarop de procedure is ingeleid, een 

beschikking over Fase II geven. Deze termijn kan worden verlengd.  

(iii) In het hypothetische scenario dat de Europese Commissie Fase II 

zou inleiden en Greiner zou besluiten om aan het einde van de 

Initiële Aanvaardingsperiode af te zien van de opschortende 

voorwaarde ter goedkeuring van Fase I, is het mogelijk dat het Bod 

wordt uitgebracht zonder dat de uiteindelijke uitkomst van de 

concentratiecontroleprocedure van de Europese Commissie bekend 

is en/of dat de sluiting van de Overnameovereenkomst plaatsvindt 

vooraleer een beschikking inzake concentratiecontrole is gegeven. 

(iv) In dat verband is het mogelijk dat een verplichting tot het uitbrengen 

van een verplicht overnamebod voor het overschrijden van de 30%-

drempel, zoals bepaald in artikel 50 van het Overnamebesluit, in 

werking zou treden. Greiner kan immers het onwaarschijnlijke 

scenario niet uitsluiten waarin, aan het einde van de Initiële 

Aanvaardingsperiode, minder dan 30% van de Effecten zou worden 

aangeboden in het kader van het Bod vóór de sluiting van de 
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Overnameovereenkomst en waar deze sluiting een verplicht 

overnamebod tot gevolg zou hebben. 

Als de verkoop zou worden verboden door de Europese Commissie of een 

andere relevante overheidsinstantie, zal Greiner de aandelen van Bois 

Sauvage verwerven om onmiddellijk, aan één of meer derde partijen, 

minstens het aantal aandelen in Recticel verkregen van Bois Sauvage te 

verkopen als nodig voor de naleving van de toepasselijke 

concentratiecontrolewetten. Greiner zal dus hoe dan ook verplicht zijn om de 

transactie te voltooien in de mate die is toegestaan krachtens de 

concentratiecontrolewetten. Op de datum van dit Prospectus heeft Greiner 

geen enkele verbintenis van welke aard dan ook of overeenkomst met enige 

derde partij met betrekking tot een mogelijke gedeeltelijke verkoop van de 

aandelen in Recticel die momenteel in handen zijn van Bois Sauvage, zoals 

in deze paragraaf beschreven. 

Greiner is bezig met aan de melding voorafgaande gesprekken met de 

Europese Commissie en heeft de transactie in Servië, Turkije en Marokko 

aangemeld. De resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie 

zullen afhangen van de feedback die de Europese Commissie na de 

aanmelding bij de betrokken marktdeelnemers zal verzamelen. Zoals 

hierboven vermeld, is goedkeuring in het kader van de concentratiecontrole 

in Fase I reeds verkregen in Servië en Turkije. 

In dit stadium kan Greiner niet voorspellen of de goedkeuring van de 

Europese Commissie remediërende maatregelen zal vereisen. In ieder 

geval, is Greiner bereid om samen met de Europese Commissie de 

noodzaak van mogelijke remediërende maatregelen te onderzoeken. Indien 

remediërende maatregelen relevant zouden worden, zouden dergelijke 

besprekingen plaatsvinden na het eerste marktonderzoek van de 

Commissie, ongeveer 15 werkdagen na de formele kennisgeving. Indien 

Greiner remediërende maatregelen zou voorstellen aan de Europese 

Commissie, zou dit onmiddellijk openbaar worden aangezien de Fase I-

evaluatietermijn van de Europese Commissie zou worden verlengd met tien 

werkdagen tot 35 werkdagen. Greiner vertrouwt erop dat zij goedkeuring zal 

krijgen in het kader van de concentratiecontrole, zelfs indien remediërende 

maatregelen zouden moeten worden genomen. Greiner bereidt zich voor op 

verschillende scenario's, waaronder het onderhavige, en is in contact met 

verschillende marktdeelnemers om klaar te staan mocht een dergelijk 

scenario zich voordoen. Op de datum van dit Prospectus heeft Greiner geen 

enkele verbintenis van welke aard dan ook of overeenkomst voor een 

afstoting van enig onderdeel, enige afdeling of enige activum van Recticel 

door Greiner ten aanzien van enige marktdeelnemer of ten aanzien van de 

Europese Commissie. 

Er zijn horizontale overlappingen tussen Greiner en Recticel vastgesteld op 

de markten voor polyurethaanschuim (in het bijzonder technisch schuim en 

- in mindere mate - comfort schuim), de productie van afgewerkte matrassen 

en composietschuimen. Technische schuimen zijn flexibele PU-schuimen op 

basis van polyether of polyester en hebben een grote verscheidenheid aan 

specificaties, toepassingen en gebruiksmogelijkheden in diverse industrieën 



 

 

92 

(zoals de bouw-, kleding-, huishoud- en auto-industrie) met functionele 

substituten op een niet-polyurethaan basis (textielvezels, PVC enz.). 

Comfortschuimen zijn op polyester gebaseerde flexibele PU-schuimen die 

voornamelijk worden gebruikt als kern voor matrassen en lagen in de 

meubelindustrie. Voorts is er een beperkte overlapping met de divisie 

bedding aangezien zowel Greiner (zij het in onbeduidende mate) als Recticel 

afgewerkte matrassen produceren.  

Greiner streeft ernaar de kennisgeving formeel in te dienen wanneer de 

gewoonlijke aan de kennisgeving voorafgaande besprekingen met de 

diensten van de Europese Commissie zijn afgerond. Op basis daarvan 

streeft Greiner ernaar om de aanmelding bij de Europese Commissie formeel 

in te dienen, en dus de Fase I-evaluatie te starten, in de eerste helft van 

oktober 2021. Tegen deze achtergrond is de Bieder van plan om tijdig een 

aanmelding in te dienen zodanig dat Fase I zal zijn afgelopen op het moment 

dat een beslissing zal moeten worden genomen over het al dan niet afzien 

van de voorwaarde vermeld in Hoofdstuk 6.1.3(ii) van dit Prospectus. 

Derhalve verwacht de Bieder momenteel dat hij in staat zal zijn om binnen 

vijf Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode aan te 

geven of aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van Fase I 

door de Europese Commissie is voldaan. 

Voorts heeft de Bieder reeds een dossier ingediend bij de bevoegde 

mededingingsautoriteiten in Marokko op 2 juli 2021, in Servië op 28 mei 2021 

(waar de goedkeuring reeds op 1 september 2021 is verkregen), en in Turkije 

op 6 juli 2021 (waar de goedkeuring reeds op 9 september 2021 is 

verkregen). In beginsel zijn alle mededingingsautoriteiten die de transactie 

onderzoeken, gebonden aan wettelijke termijnen overeenkomstig hun 

respectieve regelgeving inzake concentratiecontrole. Afhankelijk van het 

betrokken rechtssysteem beschikken de autoriteiten echter over een zekere 

discretionaire bevoegdheid om de termijnen te verlengen door een verzoek 

om informatie uit te vaardigen waardoor de klok kan worden stilgezet (of zelfs 

opnieuw gestart). In ieder geval heeft de Bieder het strakke tijdschema van 

het Bod tegenover de bevoegde autoriteiten benadrukt. 

Indicatieve tijdlijn voor momenteel lopende procedures inzake 

concentratie-controle 

(i) Europese Commissie: zoals vermeld, streeft Greiner naar een 

formele aanmelding in de eerste helft van oktober 2021. Een 

goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie in Fase I zal 

dus naar verwachting eind november 2021 of begin december 2021 

worden uitgevaardigd. Zoals thans wordt verwacht, zou Greiner 

binnen vijf Werkdagen na het einde van de Initiële 

Aanvaardingsperiode kunnen aangeven of is voldaan aan de 

opschortende voorwaarden van de Fase I-goedkeuring van de 

Europese Commissie zoals die in het overnamebod zijn voorzien. 

(ii) Marokko: de herzieningsperiode voor een goedkeuringsbeschikking 

in Fase I zonder toezeggingen is 60 kalenderdagen na de 

bevestiging door de Raad voor de Mededinging dat de indiening 

volledig is. Om een zo goed mogelijke inschatting te geven, wordt 
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verwacht dat de Fase I goedkeuring in deze zaak ongeveer 3 

maanden na de formele indiening van de aanvraag zal plaatsvinden.  

(viii) Intenties van Greiner betreffende andere stakeholders, zoals de 

klanten, leveranciers en gepensioneerde werknemers van Recticel 

Betreffende de klanten en leveranciers: 

De toekomstige samenwerking tussen de Bieder en de Doelvennootschap 

beoogt groei en de beste positionering van beide vennootschappen om in te 

spelen op opkomende trends, de regionale klantenbehoeften in te vullen, en 

meer keuzemogelijkheden en innovatieve oplossingen te bieden. 

Door samen te werken in O&O kunnen de twee bedrijven nieuwe 

aanvullende producten, verbeterde processen en een ruimer assortiment 

aanbieden aan klanten in Europa en wereldwijd. Op middellange termijn zal 

Greiner haar voetafdruk uitbreiden met Recticel op nieuwe markten, zoals 

de VS, het Midden-Oosten of Zuidoost-Azië. Daar zouden Greiner en 

Recticel focussen op technische schuimen, waar klanten zoeken naar 

mondiale leveranciers met lokale oplossingen. 

Betreffende (gepensioneerde) werknemers: 

Per datum van dit Prospectus heeft Greiner niet de intentie om de huidige 

arbeidsvoorwaarden binnen Recticel te wijzigen.  

Greiner meent dat de werknemers van Recticel voordeel zullen halen uit de 

ruimere kansen die een grotere groep kan bieden. Greiner heeft de intentie 

een aantrekkelijke arbeidsomgeving te handhaven voor de werknemers van 

Recticel. Greiner doet haar investering vanuit een langetermijnperspectief 

om het bedrijf te ontwikkelen. 

6.6 Regelmatigheid en geldigheid van het Bod 

6.6.1 Beslissing van de Bieder om het Bod uit te brengen 

Op basis van een kaderbesluit van de raad van toezicht (Aufsichtsrat) van de Bieder 

aangenomen op haar buitengewone vergadering van 28 april 2021, heeft de 

directieraad (Vorstand) van de Bieder besloten om het Bod op de Doelvennootschap 

uit te brengen. Overeenkomstig de statuten van de Bieder en Oostenrijks recht is de 

directieraad (Vorstand) van de Bieder het bevoegde orgaan om over deze 

aangelegenheid te beslissen. 

6.6.2 Vereisten van artikel 3 van het Overnamebesluit 

Het Bod wordt uitgebracht conform de vereisten van artikel 3 van het 

Overnamebesluit: 

(a) de Bieder heeft de intentie alle Effecten in de Doelvennootschap te 

verwerven, en meer specifiek alle uitstaande Effecten uitgegeven door de 

Doelvennootschap, via de combinatie van het Bod en de 

Overnameovereenkomst. Zoals beschreven in Hoofdstuk 6.6.4(i) van dit 

Prospectus, heeft de FSMA op verzoek van de Bieder een afwijking 

toegestaan, voor zover noodzakelijk, op de biedplicht die van toepassing is 
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op alle stemrechtverlenende als bedoeld in artikel 3, 1° van het 

Overnamebesluit. 

(b) de onherroepelijke en onvoorwaardelijke beschikbaarheid van de nodige 

fondsen voor de betaling van de Biedprijs voor alle Effecten die het voorwerp 

van het Bod vormen (met uitsluiting van de Aandelen verworven van Bois 

Sauvage) in de vorm van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

kredietfaciliteit die BNP Paribas S.A. ter beschikking stelt van de Bieder 

(waarvoor BNP Paribas S.A. een certificaat heeft overgemaakt aan de FSMA 

op 18 mei 2021); 

(c) het Bod en haar algemene voorwaarden beantwoorden aan de toepasselijke 

wetgeving, in het bijzonder de Overnamewet en het Overnamebesluit. De 

Bieder is van mening dat deze voorwaarden, in het bijzonder de Biedprijs, 

van dien aard zijn dat de Bieder haar doelstelling kan verwezenlijken; 

(d) de Bieder verbindt er zich toe, wat hem betreft, haar best te doen om het 

Bod tot een goed einde te brengen; 

(e) de Loketinstelling centraliseert de ontvangst van de 

Aanvaardingsformulieren, hetzij direct of indirect, en zorgt voor de betaling 

van de Biedprijs (zie Hoofdstuk 6.9 van dit Prospectus). 

6.6.3 Reglementaire goedkeuringen  

De FSMA heeft de Engelse versie van dit Prospectus goedgekeurd op 5 oktober 

2021, overeenkomstig artikel 19, § 3 van de Overnamewet. Deze goedkeuring houdt 

geen beoordeling of evaluatie in van de opportuniteit of kwaliteit van het Bod of de 

positie van de Bieder.  

Naast de goedkeuring van het Prospectus door de FSMA hangt het Bod ook af van 

het verkrijgen van de officiële Fase I-goedkeuringen van de bevoegde antitrust- of 

mededingingsautoriteiten in de Europese Unie en andere relevante rechtsgebieden; 

de Bieder zal proactief overleggen met de betrokken autoriteiten om mogelijke 

problemen adequaat aan te pakken teneinde de vereiste toestemmingen zo snel 

mogelijk te verkrijgen. 

6.6.4 Afwijkingen van de Overnamewet en het Overnamebesluit 

(i) Stemrechtverlenende effecten waarop het Bod betrekking heeft 

Op verzoek van de Bieder, heeft de FSMA, voor zover noodzakelijk, 

overeenkomstig artikel 35, § 1 van de Overnamewet, een afwijking 

toegestaan op de verplichting dat het Bod moet slaan op alle 

stemrechtverlenende effecten als bedoeld in artikel 3, 1° van het 

Overnamebesluit. 

De redenen voor deze afwijking worden hieronder in meer detail besproken. 

Zoals beschreven in Hoofdstuk 4.10 van het Prospectus, sloot Greiner de 

Overnameovereenkomst, waarbij Bois Sauvage instemde met de verkoop 

van, en Greiner instemde met de aankoop van, alle 15.094.410 aandelen in 

de Doelvennootschap die in handen zijn van Bois Sauvage en momenteel 

27% van het kapitaal van Recticel vertegenwoordigen. 
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De voltooiing van de verkoop onder de Overnameovereenkomst is niet 

afhankelijk van de uitkomst van het Bod. De overname van de aandelen van 

de Doelvennootschap aangehouden door Bois Sauvage is definitief, met als 

enige uitzondering dat Greiner de overeenkomst kan beëindigen indien 

bepaalde defensieve maatregelen zouden worden goedgekeurd door de 

gewone algemene vergadering van Recticel. De verkoop in het kader van de 

Overnameovereenkomst wordt ook onderzocht door de Europese 

Commissie en andere relevante overheidsinstanties vanuit het perspectief 

van concentratiecontrole, hoewel hun respectieve beslissingen geen 

opschortende voorwaarden vormen. 

De aankoop van de aandelen in het kader van de Overnameovereenkomst 

is een private transactie die plaatsvond vóór de aankondiging van het Bod, 

maar waarvan de voltooiing (en de eigendomsoverdracht van de aandelen) 

pas zal plaatsvinden zodra de concentratiecontrole is afgerond (echter 

zonder enige voorwaardelijkheid). De aandelen die in het kader van de 

Overnameovereenkomst zullen worden verworven, zijn derhalve op het 

moment van de aankondiging van het Bod nog niet in het bezit van Greiner. 

Aangezien Bois Sauvage zich er in het kader van de 

Overnameovereenkomst toe heeft verbonden deze aandelen te zullen 

vervreemden, kan zij deze niet inbrengen in het Bod.  

De afwijking is door de FSMA toegestaan, voor zover noodzakelijk, omdat 

Greiner, door de combinatie van de Overnameovereenkomst en het Bod, 

zich richt tot alle houders van Recticel-effecten die hetzij een contractuele 

verplichting, hetzij de mogelijkheid hebben (door hun Effecten in te brengen 

in het Bod) om hun effecten aan Greiner over te dragen. Indien het Bod de 

Recticel-aandelen zou omvatten die het voorwerp zijn van de 

Overnameovereenkomst, zou dit het bestaan van een overeenkomst 

ontkennen die werd gesloten voordat het Bod werd gepubliceerd. 

De afwijking wordt gerechtvaardigd door het feit dat zij geen inbreuk vormt 

op het beginsel van gelijke behandeling van alle houders van effecten die tot 

eenzelfde soort behoren (artikel 9, 1° Overnamewet). Bois Sauvage heeft de 

Overnameovereenkomst gesloten met kennis van het voornemen van 

Greiner om een daaropvolgend openbaar overnamebod uit te brengen. 

Bovendien is de Biedprijs gelijk aan de prijs onder de 

Overnameovereenkomst. 

Bovendien vormt de afwijking geen inbreuk op het beginsel uit artikel 9, 4° 

van de Overnamewet, namelijk het verbod oneigenlijke markten in effecten 

te doen ontstaan op zodanige wijze dat de stijging of daling van de prijzen 

van de effecten kunstmatig wordt en de normale werking van de markten 

wordt verstoord. De Biedprijs is inderdaad gelijk aan de prijs onder de 

Overnameovereenkomst. Daarom zal het feit dat een (groot) aantal 

aandelen wordt verworven onder de Overnameovereenkomst in plaats van 

onder het Bod geen kunstmatige invloed hebben op de prijs van de 

Aandelen. 

De afwijking is verleend op voorwaarde dat de Overnameovereenkomst niet 

wordt ontbonden (of anderszins wordt beëindigd) gedurende de 

Aanvaardingsperiode. 
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Bijgevolg heeft het Bod betrekking op alle Effecten behalve de 15.094.410 

aandelen die zullen worden verworven in het kader van de 

Overnameovereenkomst. 

(ii) Maximumduur van de biedperiode 

Greiner kan de FSMA verzoeken een afwijking toe te staan om de duur van 

de Initiële Aanvaardingsperiode te verlengen tot na de maximumperiode van 

tien weken onder het Overnamebesluit. 

De redenen voor dit potentiële verzoek tot afwijking worden hieronder in 

meer detail besproken. 

Afhankelijk van het tijdstip waarop de Europese Commissie en andere 

relevante overheidsinstanties hun beschikkingen inzake 

concentratiecontrole zullen uitvaardigen, zouden de beschikkingen inzake 

concentratiecontrole genomen kunnen worden na afloop van de Initiële 

Aanvaardingsperiode en de bekendmaking van de resultaten van het Bod. 

De timing van deze concentratiecontroleprocedures, in het bijzonder de 

concentratiecontrole bij de Europese Commissie, wordt niet alleen door 

Greiner aangestuurd en bepaald. Er zijn verschillende elementen die buiten 

de controle van Greiner vallen en die een invloed kunnen hebben op de 

timing. De belangrijkste van deze factoren is de door de marktdeelnemers 

(bijvoorbeeld de klanten en concurrenten van Greiner) aan de Europese 

Commissie verstrekte feedback in het kader van de officiële Fase I-

concentratiecontroleprocedure. De complexiteit van het onderhavige 

concentratiecontroleproces wordt nog verder vergroot door het ontbreken 

van medewerking van de Doelvennootschap ten aanzien van de Bieder. In 

dergelijke gevallen is gedetailleerde informatie over de activiteiten van de 

Doelvennootschap vaak niet beschikbaar of alleen beschikbaar via 

openbare bronnen. Een onderzoek in een dergelijke context verhoogt het 

risico op onverwachte ontwikkelingen, ook wat betreft het proces en het 

tijdschema voor het verzamelen van informatie. 

Een verzoek tot afwijking van de maximumduur van de Initiële 

Aanvaardingstermijn, die op grond van artikel 30 van het Overnamebesluit 

op maximaal tien (10) weken is vastgesteld, zou potentieel gedaan moeten 

worden tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode, om een scenario te 

voorkomen waarin de concentratiecontrolebesluiten, in het bijzonder de 

Fase I-beschikking van de Europese Commissie, mogelijk niet vóór het einde 

van de Initiële Aanvaardingsperiode worden genomen.  

Een dergelijke verlenging zou formeel door Greiner worden verzocht indien 

en wanneer het duidelijk zou worden dat een verlenging van de Initiële 

Aanvaardingsperiode noodzakelijk zou zijn om ervoor te zorgen dat de 

Europese Commissie de vereiste Fase I-beschikking kan geven vóór het 

einde van de Initiële Aanvaardingsperiode. 
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6.7 Aanvaarding van het Bod and eigendom van de Effecten 

6.7.1 Aanvaarding van het Bod 

Effectenhouders kunnen hun Effecten in het kader van het Bod aanbieden door het 

toepasselijke Aanvaardingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te dienen 

conform de instructies op het formulier, uiterlijk om 16.00 uur (Belgische tijd) op 17 

December 2021, of op de latere aangekondigde datum in geval van verlenging, of 

op de eerdere uiterste datum vastgesteld door de financiële tussenpersoon van de 

betrokken Effectenhouder. 

De aanvaarding van het Bod kan kosteloos gebeuren bij BNP Paribas Fortis NV, die 

optreedt als de Loketinstelling in het kader van het Bod, door het 

Aanvaardingsformulier in te dienen. Effectenhouders die hun aanvaarding 

registreren bij een financiële tussenpersoon die niet de Loketinstelling is, moeten 

zich informeren naar eventuele bijkomende vergoedingen die kunnen worden 

geheven door deze partij, en zij zijn verantwoordelijk voor de betaling van deze extra 

vergoedingen. 

Deze andere financiële tussenpersonen moeten, waar van toepassing, de in het 

Prospectus uiteengezette procedures naleven. 

Aandeelhouders die Aandelen in gedematerialiseerde vorm bezitten en die hun 

Aandelen in het Bod wensen aan te bieden, belasten hun financiële tussenpersoon 

waar deze gedematerialiseerde Aandelen worden gehouden om de aangeboden 

Aandelen rechtstreeks van hun effectenrekening bij de Loketinstelling over te dragen 

aan de Bieder. 

Aandeelhouders die Aandelen op naam bezitten, zullen een brief van de 

Doelvennootschap ontvangen met vermelding van de procedure die deze 

Aandeelhouders moeten volgen om hun Aandelen op naam in het kader van het Bod 

aan te bieden.  

Aandeelhouders die zowel Aandelen op naam als Aandelen in gedematerialiseerde 

vorm bezitten moeten twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren invullen: (i) een 

formulier voor de Aandelen op naam dat moet worden ingediend bij de 

Loketinstelling en (ii) een formulier voor de Aandelen in gedematerialiseerde vorm 

dat moet worden ingediend bij de financiële tussenpersoon waar deze Aandelen in 

gedematerialiseerde vorm worden bewaard. 

Houders van Inschrijvingsrechten zullen een brief van de Doelvennootschap 

ontvangen, met vermelding van de procedure die deze Houders van 

Inschrijvingsrechten moeten volgen om hun Inschrijvingsrechten aan te bieden in 

het Bod. 

6.7.2 Eigendom van de Effecten 

Effectenhouders die hun Effecten aanbieden, verklaren en garanderen dat (i) zij 

eigenaar zijn van de aangeboden Effecten, (ii) zij de vereiste bevoegdheid en 

bekwaamheid hebben om het Bod te aanvaarden, en (iii) de aangeboden Effecten 

vrij zijn van iedere bezwaring, vordering, zekerheidsstelling of belang. 

Als de Effecten gehouden worden door twee of meer personen, moeten deze 

houders het Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekenen. 
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Als de Aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, moeten de vruchtgebruiker 

en de blote eigenaar het Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekenen. 

Als de Effecten verpand zijn, moeten de pandnemer en de pandgever het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk ondertekenen, waarbij wordt verstaan dat de 

pandnemer zal worden geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben 

gedaan van het pandrecht en het pandrecht op de Effecten te hebben vrijgegeven. 

Als de Effecten bezwaard zijn door of onderworpen zijn aan een last, vordering, 

zekerheid of belang, moeten de Effectenhouder en alle begunstigden van dergelijke 

last, vordering, zekerheid of belang het Aanvaardingsformulier gezamenlijk 

ondertekenen, waarbij wordt verstaan dat deze begunstigden zullen worden geacht 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van de last, vordering, 

zekerheid of belang die op de Effecten rust. 

Het risico verbonden aan en de eigendom van de Effecten die geldig zijn 

aangeboden tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode of een latere 

Aanvaardingsperiode gaan over op de Bieder op de Initiële Betaaldatum op het 

moment waarop de Biedprijs wordt betaald door de Loketinstelling namens de 

Bieder (i.e. op het moment waarop de rekening van de Bieder daarvoor wordt 

gedebiteerd) (zie Hoofdstuk 6.9 van dit Prospectus). 

6.7.3 Latere verhoging van de Biedprijs 

Overeenkomstig artikel 25, 2° van het Overnamebesluit zal elke verhoging van de 

Biedprijs tijdens de Aanvaardingsperiode ook van toepassing zijn op de 

Effectenhouders die hun Effecten reeds voorafgaand aan de verhoging van de 

Biedprijs hebben aangeboden aan de Bieder. 

6.7.4 Intrekking van de aanvaarding Bod 

Overeenkomstig artikel 25, 1° van het Overnamebesluit kunnen Effectenhouders die 

het Bod hebben aanvaard tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode hun aanvaarding 

nog intrekken gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode. 

Om een aanvaarding op geldige wijze in te trekken, moet er een schriftelijke 

kennisgeving worden gedaan rechtstreeks bij de financiële tussenpersoon bij wie de 

effectenhouder het Aanvaardingsformulier heeft ingediend, met opgave van het 

aantal Effecten waarvoor de aanvaarding wordt ingetrokken. Aandeelhouders die 

Aandelen op naam houden en Houders van Inschrijvingsrechten zullen door de 

Doelvennootschap worden geïnformeerd over de procedure die moet worden 

gevolgd om hun aanvaarding in te trekken. Als de Effectenhouders de intrekking 

meldt bij een financiële tussenpersoon die niet de Loketinstelling is, is het de 

verplichting en de verantwoordelijkheid van die financiële tussenpersoon om de 

Loketinstelling tijdig op de hoogte te brengen van de intrekking. De melding bij de 

Loketinstelling moet uiterlijk om 16.00 uur (Belgische tijd) op 17 december 2021 

plaatsvinden, behoudens andere datum die is aangegeven in de relevante 

kennisgeving en/of het relevante persbericht. 

Effectenhouders die hun Effecten op geldige wijze hebben aangeboden gedurende 

de Initiële Aanvaardingsperiode zullen hun aanvaarding na het einde van de Initiële 

Aanvaardingsperiode niet langer kunnen intrekken. 
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6.8 Publicatie van de resultaten van het Bod 

Krachtens artikelen 32 en 33 van het Overnamebesluit zal de Bieder binnen vijf (5) 

Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode, (i) de resultaten van de Initiële 

Aanvaardingsperiode bekendmaken, samen met het aantal Effecten dat de Bieder en haar 

Verbonden Personen bezitten als gevolg van het Bod, en (ii) bekendmaken of de 

voorwaarden van het Bod zijn vervuld en, zo niet, of hij afstand heeft gedaan van deze 

voorwaarden.  

Als het Bod wordt heropend zoals uiteengezet in Hoofdstuk 6.4.4 van dit Prospectus, zal de 

Bieder binnen vijf (5) Werkdagen na het einde van de nieuwe Aanvaardingsperiode de 

resultaten van de betrokken heropening bekendmaken, naast het aantal Effecten dat de 

Bieder en haar Verbonden Personen bezitten als gevolg van de heropening. 

Zulke bekendmakingen worden gedaan door middel van een persbericht, dat ook 

beschikbaar zal 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 de Doelvennootschap (https://www.recticel.com/newsroom/press-

releases.html) en de Bieder (https://www.greiner.com/en/press/newsroom).  

6.9 Datum en betalingsmodaliteiten van de Biedprijs 

De Bieder zal de Biedprijs betalen aan de Effectenhouders die hun Effecten op geldige wijze 

hebben aangeboden gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode, uiterlijk op de tiende (10e) 

Werkdag na de bekendmaking van de resultaten van het Bod gedurende de Initiële 

Aanvaardingsperiode. 

De Biedprijs voor Effecten die zijn aangeboden in het kader van een heropening van het 

Bod, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 6.4.4 van dit Prospectus, zal uiterlijk op de vijfde (5e) 

Werkdag na de bekendmaking van de resultaten van de betrokken Aanvaardingsperiode(s) 

worden betaald. 

De betaling van de Biedprijs aan de Effectenhouders die het Bod naar behoren hebben 

aanvaard, zal gebeuren zonder voorwaarden of beperkingen via overschrijving op de 

bankrekening die de betrokken Effectenhouder heeft vermeld in het Aanvaardingsformulier. 

De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen (zie Hoofdstuk 7.3 van dit Prospectus 

voor meer details). De Loketinstelling zal in het kader van het Bod geen enkele commissie, 

vergoeding of andere kosten aan Effectenhouders in rekening brengen. 

Effectenhouders die hun aanvaarding registreren bij een andere financiële tussenpersoon 

dan de Loketinstelling, moeten zich informeren over eventuele bijkomende kosten die 

kunnen worden geheven door deze tussenpersoon, en zijn zelf verantwoordelijk voor de 

betaling ervan. 

6.10 Tegenbod en hoger bod 

In geval van een tegenbod en/of een hoger bod (waarvan de prijs minstens 5% hoger moet 

zijn dan de Biedprijs) in overeenstemming met artikelen 37 tot 41 van het Overnamebesluit, 

zal de Initiële Aanvaardingsperiode worden verlengd tot het einde van de 

Aanvaardingsperiode van het tegenbod. 

In geval van een geldig en gunstiger tegenbod en/of hoger bod, zullen alle Effectenhouders 

die hun Effecten reeds hadden aangeboden in het kader van het Bod het recht hebben om 
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hun aanvaarding in te trekken conform artikel 25, 1° van het Overnamebesluit en de 

procedure beschreven in Hoofdstuk 6.7.4 van dit Prospectus. 

Als de Bieder in staat is een hoger bod te doen als reactie op een tegenbod, zal deze hogere 

prijs gelden voor alle Effectenhouders, ook zij die het Bod reeds hadden aanvaard, 

krachtens artikel 25, 2° van het Overnamebesluit (zie ook Hoofdstuk 6.7.3 van dit 

Prospectus). 

6.11 Overige aspecten van het Bod 

6.11.1 Financiering van het Bod  

(i) Beschikbaarheid van de benodigde middelen 

Zoals voorgeschreven door artikel 3 van het Overnamebesluit staan de fondsen die 

nodig zijn voor de betaling van de Biedprijs ter beschikking van de Bieder in de vorm 

van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke door BNP Paribas S.A. samen met 

het bankensyndicaat toegekende kredietfaciliteit. 

(ii) Details van de financiering van het Bod en haar impact op de activa, de 

resultaten en de activiteiten van de Bieder 

De Bieder heeft een kredietovereenkomst gesloten met BNP Paribas S.A. als 

leningverstrekker op 14 mei 2021 die werd gesyndiceerd aan een bankensyndicaat 

en werd gewijzigd en geherformuleerd, beide met ingang van 16 juli 2021 (de 

"Kredietovereenkomst"). 

Krachtens de Kredietovereenkomst zal de Bieder leningen kunnen opnemen voor 

een bedrag dat volstaat voor de betaling van de Biedprijs en de verwerving van de 

aandelen in de Doelvennootschap in handen van Bois Sauvage krachtens de 

Overnameovereenkomst (de “Bois Sauvage SPA Aankoopprijs”). 

Alle fondsen die nodig zijn voor de betaling van de Biedprijs staan ter beschikking 

van Greiner in de vorm van de hogervermelde onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

bankkredietfaciliteit die krachtens de Kredietovereenkomst aan Greiner is 

toegekend. De bedragen die krachtens de Kredietovereenkomst voor Greiner ter 

beschikking staan, zijn uitsluitend bestemd voor de betaling van de Biedprijs, de Bois 

Sauvage SPA Aankoopprijs en de daarmee verband houdende kosten, en mogen 

voor geen enkel ander doel worden aangewend. 

De Kredietovereenkomst voorziet in een structurele terugbetalingsregeling van de 

opgenomen bedragen. De eindvervaldag is mei 2026, waarbij 10% van de lening 

moet worden terugbetaald in respectievelijk mei 2024 en mei 2025. De 

Kredietovereenkomst bevat ook een overbruggingsfaciliteit ten bedrage van EUR 

300.000.000 (de “Overbruggingsfaciliteit”), die binnen 12 maanden na betaling 

van de Biedprijs zal moeten worden terugbetaald. De Overbruggingsfaciliteit staat 

ook onherroepelijk en onvoorwaardelijk ter beschikking van Greiner. Greiner echter 

alleen een beroep doen op de Overbruggingsfaciliteit voor zover de 

financieringsbehoefte als gevolg van een aanzienlijk aanvaardingspercentage dit 

vereist. 

Na het Bod en in de veronderstelling dat het Bod voor 100% wordt aanvaard, zal de 

pro forma schuldenlast van Greiner naar verwachting tussen 3,0 en 3,5x 

nettoschuld/EBITDA bedragen tegen eind 2021 en dalen tot circa 2,0x tegen 2025. 
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In het geval van een lager aanvaardingspercentage van het bod zal de daaruit 

voortvloeiende schuldenlast naar verwachting vergelijkbaar of lager zijn in termen 

van de daaruit voortvloeiende pro forma nettoschuld / EBITDA. 

Hoewel Greiner geen rating van rating agencies heeft, is de door haar verkregen 

financiering gelijk aan die van "investment grade companies", hetgeen de financiële 

kracht van Greiner op de markt aantoont. De financiële draagkracht van Greiner kan 

worden afgeleid uit de financiële verslagen die deel uitmaken van dit prospectus. 

Bovendien is de investering van Greiner in Recticel, als strategisch investeerder, niet 

ingegeven door bepaalde verwachtingen ten aanzien van een jaarlijkse 

dividenduitkering, en is de financiering van Greiner niet afhankelijk van de hoogte 

van de door Recticel uitgekeerde dividenden, noch van eventuele desinvesteringen. 

6.11.2 Memorie van antwoord  

De raad van bestuur van de Doelvennootschap zal een memorie van antwoord 

opstellen overeenkomstig de Overnamewet en het Overnamebesluit, die 

beschikbaar zal zijn, na goedkeuring van de memorie van antwoord door de FSMA, 

op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het 

Nederlands) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans) en op de 

websites van de Doelvennootschap (https://www.recticel.com) en de Bieder 

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

kosteloos verkrijgbaar op papier door een verzoek in te dienen bij de 

Doelvennootschap.  

6.11.3 Overeenkomsten die een impact kunnen hebben op het Bod 

Met uitzondering van de Overnameovereenkomst, is er geen overeenkomst waar de 

Bieder, Verbonden Personen, personen die in onderling overleg met de Bieder 

handelen en personen die optreden als tussenpersonen, partij bij zijn die een 

wezenlijke impact kan hebben op de evaluatie, het verloop of de uitslag van het Bod 

6.11.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Bod en de resulterende overeenkomsten tussen de Bieder en de 

Aandeelhouders vallen onder de Belgische wetgeving en in het bijzonder onder de 

Overnamewet en het Overnamebesluit. 

Het Marktenhof is bevoegd inzake geschillen die ontstaan uit of in verband met dit 

Bod. 

7 Fiscale behandeling van het Bod  

7.1 Voorafgaande opmerkingen 

Dit Hoofdstuk biedt een samenvatting van bepaalde fiscale elementen die - op de datum van 

dit Prospectus - van toepassing zijn op de overdracht van de Aandelen en 

Inschrijvingsrechten in het Bod krachtens het Belgisch fiscaal recht en is niet bedoeld om 

alle belastingoverwegingen die relevant kunnen zijn voor de beslissing om de Effecten in het 

kader van het Bod aan te bieden, in detail te beschrijven.  

Deze samenvatting is gebaseerd op de op de datum van dit Prospectus geldende fiscale 

wetgeving, regelgeving en de administratieve interpretaties, en wordt verstrekt onder 
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voorbehoud van wijzigingen in het toepasselijke belastingsrecht, met inbegrip van 

wijzigingen met terugwerkende kracht. 

Effectenhouders dienen er rekening mee te houden dat als gevolg van wijzigingen in de 

wetgeving of de praktijk, de mogelijke fiscale gevolgen kunnen verschillen van wat hieronder 

wordt toegelicht. 

Dit overzicht is niet bedoeld om alle fiscale gevolgen van de belegging in, de eigendom in 

en de overdracht van de Effecten weer te geven en houdt geen rekening met de specifieke 

omstandigheden eigen aan elke individuele Effectenhouder, die onderworpen kunnen zijn 

aan specifieke regels, of met de belastingwetgeving van andere rechtsgebieden dan België. 

Deze samenvatting houdt bovendien geen rekening met eventuele afwijkende fiscale regels 

van toepassing op Effectenhouders waarvoor bijzondere regels gelden, zoals banken, 

verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor collectieve belegging, handelaars in effecten 

of valuta’s of personen die Effecten bezitten, of zullen bezitten, in een dubbele 

optietransactie (“straddle”), wederinkooptransactie, conversietransactie, synthetisch 

instrument (“synthetic security”) of een andere geïntegreerde financiële transactie. Deze 

samenvatting gaat niet in op de lokale belastingen die verschuldigd zouden kunnen zijn in 

verband met een belegging in de Effecten, met uitzondering van de Belgische lokale 

opcentiemen die doorgaans variëren van 0 procent tot 9 procent van de door de belegger 

verschuldigde inkomstenbelasting. 

De Aandeelhouders die meer informatie wensen over de Belgische en buitenlandse 

belastinggevolgen van de overdracht van Effecten in het Bod wordt aangeraden hun eigen 

financieel en fiscaal adviseurs te raadplegen. 

Voor deze samenvatting geldt het volgende: 

(a) een ingezeten natuurlijke persoon betekent een persoon die onderworpen is aan 

de Belgische personenbelasting (dat wil zeggen een natuurlijke persoon met een 

woonplaats of zetel van zijn vermogen in België of een daarmee gelijkgestelde 

persoon volgens de Belgische belastingwetgeving); 

(b) een ingezeten vennootschap betekent een vennootschap die onderworpen is aan 

de Belgische vennootschapsbelasting (dat wil zeggen een vennootschap waarvan 

de belangrijkste vestiging, of de bestuurs- of administratieve zetel in België 

gevestigd is en die niet is uitgesloten van de toepassing van de Belgische 

vennootschapsbelasting); 

(c) een ingezeten rechtspersoon betekent een rechtspersoon onderworpen aan de 

Belgische rechtspersonenbelasting (dat wil zeggen een andere rechtspersoon dan 

een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, 

waarvan de hoofdvestiging, of de bestuurs- of administratieve zetel in België is 

gevestigd); 

(d) een inwoner betekent een ingezeten natuurlijke persoon, een ingezeten 

vennootschap of een ingezeten rechtspersoon; 

(e) een niet-ingezetene betekent elke persoon die geen Belgische inwoner is. 
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7.2 Belasting op de overdracht van Aandelen  

7.2.1 Ingezeten natuurlijke personen 

In principe is een ingezeten natuurlijke persoon die een meerwaarde realiseert bij 

de verkoop van de Aandelen in het kader van het normale beheer van zijn/haar 

privévermogen, in principe niet belastbaar. De waardeverminderingen op deze 

Aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar. 

Bij uitzondering kan een ingezeten natuurlijke persoon een belasting verschuldigd 

zijn van 33% (vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen) indien de 

meerwaarde wordt gerealiseerd buiten het kader van het normale beheer van zijn 

privévermogen. De waardevermindering bij dergelijke transacties zijn in beginsel 

echter niet fiscaal aftrekbaar. 

Bovendien zijn de meerwaarden gerealiseerd door de ingezeten natuurlijke persoon 

op de overdracht van de Aandelen, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit, 

aan een niet-ingezeten vennootschap (of een entiteit opgericht in vergelijkbare 

vorm), aan een buitenlandse staat (of een van zijn politieke onderverdelingen of 

lokale instanties) of aan een niet-ingezeten rechtspersoon, telkens buiten de 

Europese Economische Ruimte gevestigd, in principe belastbaar tegen een tarief 

van 16,5% (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) indien deze Belgische 

ingezeten natuurlijke persoon op enig moment tijdens de vijf jaar voorafgaand aan 

de overdracht, direct of indirect, en alleen of met zijn of haar echtgeno(o)t(e) of met 

bepaalde familieleden, een belangrijke deelneming bezat in de Doelvennootschap 

(nl. een deelneming van meer dan 25% van de Aandelen in de Doelvennootschap. 

De waardeverminderingen bij dergelijke transacties zijn in beginsel niet fiscaal 

aftrekbaar. 

De meerwaarden gerealiseerd door ingezeten natuurlijke personen die Aandelen 

van de Doelvennootschap bezitten voor professionele doeleinden, worden belast 

tegen de normale progressieve tarieven van de inkomstenbelasting (vermeerderd 

met gemeentelijke opcentiemen) op eventuele meerwaarden gerealiseerd bij de 

vervreemding van de Aandelen, behalve voor: (i) meerwaarden op Aandelen die 

werden gerealiseerd in het kader van de stopzetting van activiteiten, die belastbaar 

zijn tegen een afzonderlijk tarief van 10% of 16,5% (naargelang de 

omstandigheden), of (ii) Aandelen aangehouden gedurende meer dan vijf jaar, die 

belastbaar zijn tegen een tarief van 16,5%, vermeerderd met gemeentelijke 

opcentiemen. Waardeverminderingen op de Aandelen die worden geleden door 

ingezeten natuurlijke personen die de Aandelen aanhouden voor beroepsdoeleinden 

zijn in principe fiscaal aftrekbaar. 

7.2.2 Ingezeten rechtspersonen 

Meerwaarden die worden gerealiseerd op de Aandelen door een rechtspersoon die 

onderworpen is aan de Belgische rechtspersonenbelasting, zijn principe niet 

belastbaar. 

Meerwaarden die worden gerealiseerd bij de verkoop van (een deel van) een 

aanzienlijke deelneming in een Belgische vennootschap (d.w.z. een 

aandelenparticipatie die op elk moment in de laatste vijf jaar die voorafgaan aan de 

verkoop meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal van de Doelvennootschap 
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vertegenwoordigt) kan in bepaalde omstandigheden echter onderworpen zijn aan de 

inkomstenbelasting in België tegen een tarief van 16,5%. 

Minderwaarden op Aandelen die worden geleden door Belgische ingezeten 

rechtspersonen zijn niet fiscaal aftrekbaar. 

7.2.3 Ingezeten vennootschappen 

Ingezeten vennootschappen zijn normaliter niet onderworpen aan de Belgische 

vennootschapsbelasting op meerwaarden die worden gerealiseerd bij de verkoop 

van Aandelen, op voorwaarde dat is voldaan aan de volgende voorwaarden (de 

“Voorwaarden”): 

(a) de belastingvoorwaarde: de voorwaarden met betrekking tot de belasting 

van de onderliggende uitgekeerde inkomsten zoals beschreven in artikel 203 

WIB zijn vervuld; 

(b) de voorwaarde van deelneming: de ingezeten vennootschap moet een 

minimumbelang hebben dat ten minste 10% van het maatschappelijk 

kapitaal van de Doelvennootschap vertegenwoordigt of een deelneming in 

de Doelvennootschap met een aanschaffingswaarde van ten minste 

EUR 2.500.000; 

(c) de voorwaarde van permanentie: de Aandelen moeten in volle eigendom 

gehouden worden gedurende een ononderbroken periode van ten minste 

één jaar. 

Als een of meer van de Voorwaarden niet vervuld zijn, zijn de meerwaarden 

gerealiseerd op de Aandelen belastbaar tegen het standaardtarief van de 

vennootschapsbelasting van 25%, onder voorbehoud van de toepassing van het 

verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting van 20%. 

Minderwaarden op Aandelen die worden geleden door ingezeten vennootschappen 

zijn in principe niet fiscaal aftrekbaar. 

Aandelen aangehouden in de handelsportefeuilles van Belgische in aanmerking 

komende kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en 

beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging vallen onder 

een afwijkende regeling. De meerwaarde op deze Aandelen is belastbaar tegen het 

standaardtarief van de vennootschapsbelasting van 25%, tenzij het verlaagde tarief 

van de vennootschapsbelasting van 20% van toepassing is en de 

waardeverminderingen op dergelijke Aandelen zijn fiscaal aftrekbaar. Interne 

overdrachten van aandelen van of naar de handelsportefeuille worden gelijkgesteld 

met een vervreemding.  

7.2.4 Niet-ingezetenen  

Niet-ingezeten natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen zijn in 

principe niet onderworpen aan de Belgische inkomstenbelasting op meerwaarden 

die worden gerealiseerd bij de verkoop van de Aandelen, tenzij de Aandelen worden 

gehouden in het kader van beroepsmatige activiteiten in België uitgeoefend door 

middel van een vaste basis of een Belgische vaste inrichting. In dergelijk geval 

gelden dezelfde principes als beschreven ten aanzien van Belgische natuurlijke 

personen (die de Aandelen houden voor beroepsmatige doeleinden), Belgische 
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vennootschappen of Belgische ingezeten rechtspersonen die onder de Belgische 

rechtspersonenbelasting vallen.  

Niet-ingezeten natuurlijke personen die de Aandelen niet gebruiken voor 

beroepsdoeleinden en die hun fiscale woonplaats hebben in een land waar België 

geen belastingverdrag heeft gesloten of waarmee België een belastingverdrag heeft 

dat de bevoegdheid om meerwaarden op de Aandelen te belasten aan België 

verleent, kunnen onderworpen zijn aan belasting in België als de meerwaarden in 

België worden verkregen of ontvangen en voortvloeit uit verrichtingen die worden 

beschouwd als van speculatieve aard of buiten het normale beheer van een 

privévermogen vallen, of in geval van verkoop van een aanzienlijke deelneming in 

een Belgische vennootschap zoals vermeld in de fiscale behandeling van de 

verkoop van de Aandelen door Belgische natuurlijke personen (zie hierboven). 

Dergelijke niet-ingezeten natuurlijke personen kunnen dan ook verplicht zijn om een 

belastingsaangifte in te dienen en zouden advies moeten inwinnen bij hun eigen 

fiscaal adviseur. 

7.3 Belasting op de overdracht van Inschrijvingsrechten 

Dit Hoofdstuk biedt een samenvatting van bepaalde belastingoverwegingen die op de datum 

van dit Prospectus van toepassing zijn op de overdracht van de Inschrijvingsrechten in het 

kader van het Bod, enkel voor Houders van Inschrijvingsrechten die Belgische natuurlijke 

personen zijn.  

In het onderstaande wordt ervan uitgegaan dat de Inschrijvingsrechten thans uitoefenbaar 

zijn of zullen worden ter gelegenheid van het Bod. 

De Belgische socialezekerheidsaspecten worden niet besproken in dit Hoofdstuk.  

Houders van Inschrijvingsrechten die nadere informatie vereisen over de Belgische en 

buitenlandse belastinggevolgen van de overdracht van Inschrijvingsrechten en de Belgische 

socialezekerheidsaspecten hieromtremt wordt verzocht hun eigen financieel en fiscaal 

adviseur te raadplegen. 

7.3.1 Ingezeten natuurlijke personen 

(i) Overdracht van Inschrijvingsrechten 

Enige meerwaarde die wordt gerealiseerd bij de overdracht van de 

Inschrijvingsrechten valt in principe onder het belastingstelsel voor Aandelen 

zoals beschreven in bovenstaand Hoofdstuk 7.2.1 van dit Prospectus 

(Ingezeten natuurlijke personen). 

De overdracht van Inschrijvingsrechten die zijn toegekend in toepassing van 

de wet van 26 maart 1999 (en die waren onderworpen aan een op forfaitaire 

basis berekende onmiddellijke belasting) zou in bepaalde omstandigheden 

kunnen leiden tot bijkomende belasting voor de Houders van 

Inschrijvingsrechten, die hun eigen fiscaal adviseur dienen te raadplegen. 

Wij raden Houders van Inschrijvingsrechten die hun Inschrijvingsrechten 

hebben verkregen in toepassing van de wet van 26 maart 1999 aan om hun 

eigen fiscaal adviseur te raadplegen. 

(ii) Uitoefening van Inschrijvingsrechten tijdens het Bod 
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Als een Inschrijvingsrecht wordt uitgeoefend vóór de sluiting van het Bod, 

kunnen de nieuw uitgegeven Aandelen die voortvloeien uit deze uitoefening 

worden aangeboden in het Bod. Meerwaarden die worden gerealiseerd bij 

de overdracht van de Inschrijvingsrechten vallen in principe onder het 

belastingsregime voor Aandelen zoals hierboven beschreven in Hoofdstuk 

7.2.1 van dit Prospectus (Ingezeten natuurlijke personen). 

Meerwaarden die worden gerealiseerd op Aandelen die zijn verkregen als 

gevolg van bovenvermelde uitoefening door de Houders van 

Inschrijvingsrechten en die worden aangeboden in het Bod vallen in principe 

onder het belastingsregime voor Aandelen zoals hierboven beschreven in 

Hoofdstuk 7.2.1 van dit Prospectus (Ingezeten natuurlijke personen). 

Meerwaarden die worden gerealiseerd op Aandelen die zijn verkregen ten 

gevolge van bovenvermelde uitoefening door Houders van 

Inschrijvingsrechten die hun Inschrijvingsrechten hebben verkregen in 

toepassing van de wet van 26 maart 1999 (en die waren onderworpen aan 

een forfaitair berekende onmiddellijke belasting) en die worden aangeboden 

in het Bod vallen in principe onder het belastingsregime voor Aandelen zoals 

hierboven beschreven in Hoofdstuk 7.2.1 van dit Prospectus (Ingezeten 

natuurlijke personen) (maar kunnen in principe niet worden beschouwd als 

beroepsinkomsten op basis van artikel 42 (2) van de wet van 26 maart 1999). 

Wij raden Houders van Inschrijvingsrechten die hun Inschrijvingsrechten 

hebben verkregen in toepassing van de wet van 26 maart 1999 aan om hun 

eigen fiscaal adviseur te raadplegen. 

(iii) Overdracht van Inschrijvingsrechten in het kader van een Uitkoopbod 

Meerwaarden die worden gerealiseerd bij de overdracht van de 

Inschrijvingsrechten in het kader van een Uitkoopbod vallen in principe onder 

het belastingsregime voor Aandelen zoals hierboven beschreven in 

Hoofdstuk 7.2.1 van dit Prospectus (Ingezeten natuurlijke personen). 

De Belgische belastingautoriteiten aanvaarden doorgaans dat een 

automatische overdracht van een Inschrijvingsrecht in het kader van een 

Uitkoopbod kan worden beschouwd als een geval van overmacht en dat 

dergelijke overdracht bijgevolg geen aanleiding geeft tot aanvullende 

inkomstenbelastingen voor de houders van deze Inschrijvingsrechten (zelfs 

als de Inschrijvingsrechten overdrachtsbeperkingen bevatten) krachtens de 

toepassing van de wet van 26 maart 1999. Als de Belgische 

belastingautoriteiten echter hun standpunt zouden herzien, kan dat in 

bepaalde omstandigheden resulteren in nadelige belastinggevolgen. Wij 

raden Houders van Inschrijvingsrechten die hun Inschrijvingsrechten hebben 

verkregen onder toepassing van de wet van 26 maart 1999 aan om hun 

eigen fiscaal adviseur te raadplegen. 

7.4 Taks op de beursverrichtingen 

Elke aankoop, verkoop en, meer in het algemeen, enige andere overdracht of aankoop 

tegen bezwarende titel van bestaande Aandelen of Inschrijvingsrechten (transacties op de 

secundaire markt) zijn onderworpen aan de Belgische beurstaks als (i) de verrichting in 

België werd afgesloten of uitgevoerd via een professionele tussenpersoon, of (ii) zij geacht 
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worden te zijn aangegaan of uitgevoerd in België, wat het geval is als het order direct of 

indirect wordt gegeven aan een in het buitenland gevestigde professionele tussenpersoon, 

hetzij door natuurlijke personen met gewoonlijke verblijfplaats in België, hetzij door 

rechtspersonen voor rekening van hun zetel of vestiging in België (beide een “Belgische 

Belegger”). 

De taks op de beursverrichtingen wordt geheven tegen 0,35% van de prijs van de 

verrichting, met een maximum van EUR 1.600 per transactie en per partij.  

Deze taks is afzonderlijk verschuldigd door iedere partij bij de transactie en beide taksen 

worden geïnd door de professionele tussenpersoon. Als de opdracht echter direct of indirect 

wordt gedaan aan een in het buitenland gevestigde professionele tussenpersoon, zal de 

taks in principe verschuldigd zijn door de Belgische Belegger, tenzij die Belgische Belegger 

kan aantonen dat de taks reeds betaald is. In dat laatste geval moet de buitenlandse 

professionele tussenpersoon aan elke cliënt (die deze tussenpersoon een order geeft) een 

gekwalificeerd orderbewijs (bordereau / borderel) bezorgen, uiterlijk op de werkdag na de 

dag waarop de desbetreffende transactie werd uitgevoerd. De gekwalificeerde 

orderbewijzen moeten in serie worden genummerd en een duplicaat moet worden bewaard 

door de financiële tussenpersoon. Het duplicaat kan worden vervangen door een in serie 

genummerd gekwalificeerd dagafschrift. Anderzijds kunnen buiten België gevestigde 

professionele tussenpersonen, onder bepaalde voorwaarden en formaliteiten, ook een 

Belgische beurstaksvertegenwoordiger aanstellen (“Beurstaksvertegenwoordiger”), die 

de taks op de beursverrichtingen zal verschuldigd zijn met betrekking tot de transacties die 

worden uitgevoerd via de professionele tussenpersoon en voor het naleven van de 

rapporteringsverplichtingen en de het orderbewijs in dat verband. Indien een dergelijke 

Beurstaksvertegenwoordiger de verschuldigde taks op de beursverrichtingen heeft betaald, 

is de Belgische Belegger, zoals hierboven uiteengezet, niet langer de schuldenaar van de 

taks op de beursverrichtingen. 

Er is geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd voor transacties die worden 

aangegaan door de volgende partijen, op voorwaarde dat zij voor eigen rekening handelen: 

(i) professionele tussenpersonen zoals beschreven in artikel 2, 9° en 10° van de Belgische 

Wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en financiële diensten; 

(ii) verzekeringsmaatschappijen beschreven in artikel 2, §1 van de Belgische Wet van 9 juli 

1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; (iii) instellingen voor 

pensioenvoorzieningen vermeld in artikel 2, 1° van de Belgische Wet van 27 oktober 2006 

betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen; (iv) 

instellingen voor collectieve belegging; (v) gereguleerde vastgoedvennootschappen; en (vi) 

niet-ingezetenen op voorwaarde dat zij aan hun financiële tussenpersoon in België een 

attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij geen Belgische ingezeten zijn. 

De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 

Lijst van Bijlagen bij het Prospectus: 

1. Aanvaardingsformulier 

2. Geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020 en het bijhorende 

commissarisverslag 

3. Niet-geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020 en het bijhorende 

commissarisverslag 

4. Documenten die door verwijzing zijn opgenomen in het Prospectus 
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BIJLAGE 1 – AANVAARDINGSFORMULIER 

Aanvaardingsformulier voor Aandelen op naam 

In te vullen en te bezorgen aan de Loketinstelling (BNP Paribas Fortis NV) op het e-mailadres cfcm-

ecm@bnpparibasfortis.com, uiterlijk op 17 december 2021 om 16.00 uur CET, of op een latere 

datum die wordt aangekondigd in geval van verlenging  

AANVAARDINGSFORMULIER UITSLUITEND VOOR AANDELEN OP NAAM 

Aanvaardingsformulier voor het voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod in 

contanten mogelijk gevolgd door een uitkoopbod door Greiner AG (de Bieder) op alle 

Effecten uitgegeven door Recticel NV die nog niet in het bezit zijn van de Bieder 

 

Ik, ondergetekende: 

Rechtspersoon: 

Vennootschapsnaam:  

Adres van de zetel:  

Rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door 

(1)  Naam: 

 Titel: 

 

(2)  Naam: 

 Titel: 

 

 

Natuurlijke persoon: 

Naam en voornaam:  

Woonplaats:  

 

Verklaar, na de mogelijkheid te hebben gehad het Prospectus te lezen, dat: 

(i) ik akkoord ga met de voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in het Prospectus; 

(ii) ik ermee akkoord ga aan de Bieder de Aandelen over te dragen die zijn opgegeven in dit 

Aanvaardingsformulier, die ik integraal in mijn bezit heb, overeenkomstig de voorwaarden 

van het Prospectus, tegen de Biedprijs per Aandeel die overeenstemt met een contante 

betaling van EUR 13,50 per Aandeel; 

(iii) ik mijn Aandelen overdraag volgens de aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het 

Prospectus; en 

(iv) ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met 

betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen, zijn opgenomen in dit 

Aanvaardingsformulier overeenkomstig het Prospectus. 
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Aandelen 

Aantal Vorm Instructies 

 

…………………. 

Aandelen op naam De volgende documenten zijn bij dit 

Aanvaardingsformulier gevoegd: 

 bewijs van registratie van mijn 

Aandelen op naam in het 

aandelenregister van de 

Doelvennootschap; en 

 voor natuurlijke personen: een 

kopie van mijn identiteitskaart of 

paspoort, met 

handtekeningspecimen; of 

 voor rechtspersonen: een voor 

eensluidend gewaarmerkt 

afschrift van de statuten van de 

Aandeelhouder, het bewijs van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid 

van de Aandeelhouder voor de 

personen die dit 

aanvaardingsformulier hebben 

ondertekend, in voorkomend 

geval een volmacht, en een kopie 

van de identiteitskaart of het 

paspoort, met inbegrip van een 

handtekeningspecimen, van de 

persoon (personen) bevoegd om 

de Aandeelhouder te 

vertegenwoordigen die dit 

Aanvaardingsformulier heeft 

(hebben) ondertekend 

Ik verzoek hierbij om (i) deze Aandelen 

over te dragen aan de Bieder, (ii) de 

overdracht van deze Aandelen naar 

behoren te registreren in het 

aandeelhoudersregister van de 

Doelvennootschap en daartoe machtig 

ik iedere bestuurder van de 

Doelvennootschap en de Bieder, ieder 

individueel en met recht van 

indeplaatsstelling, om het 

aandeelhoudersregister van de 

Doelvennootschap te ondertekenen in 

mijn naam en voor mijn rekening en om 

al het nodige te doen wat daartoe nodig 

of nuttig is.  
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Ik vraag hierbij dat op de Initiële Betaaldatum de Biedprijs per Aandeel voor de overdracht van de 

Aandelen bedoeld in dit Aanvaardingsformulier gecrediteerd werd op mijn rekening: 

Naam van de bank:  

IBAN:  

BIC/SWIFT:  

 

Ik ben me ervan bewust dat: 

(a) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier moet worden verzonden naar de Loketinstelling 

op het e-mailadres cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, in overeenstemming met de 

toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het Prospectus (Hoofdstuk 

6.7.1), uiterlijk op de laatste dag van de Initiële Aanvaardingsperiode (verlenging indien van 

toepassing), zijnde 17 december 2021 om 16.00 uur CET;  

(b) ik naar behoren gemachtigd ben om mijn Aandelen over te dragen en dat alle vereiste 

vergunningen, formaliteiten of procedures die in dit kader vereist zijn, naar behoren en 

succesvol zijn verkregen, aanvaard, vervuld en/of uitgevoerd; 

(c) (i) als de Aandelen de eigendom zijn van twee of meer personen, het Aanvaardingsformulier 

gezamenlijk door al deze personen moet worden ondertekend; (ii) als de Aandelen het 

voorwerp uitmaken van een recht van vruchtgebruik, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk 

moet worden ondertekend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar; (iii) als de Aandelen 

bezwaard zijn met een pandrecht, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moet worden 

ondertekend door de pandgever en de pandhouder, met dien verstande dat deze laatste zal 

worden geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het 

pandrecht en dat hij het pandrecht van de betrokken Aandelen heeft vrijgegeven; (iv) als de 

Aandelen bezwaard zijn door of onderworpen zijn aan een last, vordering, zekerstelling of 

belang, de Aandeelhouder en alle begunstigden van dergelijke last, vordering, zekerheid of 

belang het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten tekenen en worden de begunstigden 

geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van de last, vordering, 

zekerheid of belang die op deze Aandelen rust; 

(d) de aanvaarding van het Aanbod geen kosten met zich meebrengt in mijn hoofde, voor zover 

dit Aanvaardingsformulier rechtstreeks bij de Loketinstelling wordt gedeponeerd; 

(e) de aanvaarding van het Bod die tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is geformuleerd kan 

worden ingetrokken gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode mits schriftelijke 

kennisgeving rechtstreeks aan de Loketinstelling, met vermelding van het aantal ingetrokken 

Aandelen. Voor zover ik Aandelen op naam bezit, zal de Doelvennootschap mij informeren 

over de procedure om mijn aanvaarding in te trekken. Deze kennisgeving van intrekking 

moet uiterlijk op 17 december 2021 om 16.00 uur plaatsvinden, of in voorkomend geval, op 

de andere datum die is aangegeven in de betrokken kennisgeving en/of het betrokken 

persbericht; en 

(f) de Bieder de taks op beursverrichtingen ten laste zal nemen. 

Ik bevestig dat ik alle nodige informatie heb ontvangen om met kennis van zaken te kunnen 

beslissen over het al dan niet aanbieden van mijn Aandelen in het bod. Ik ben me volledig bewust 

van de wettelijkheid van het Bod en de daarmee verbonden risico's, en ik heb mij geïnformeerd over 
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de taksen die ik verschuldigd kan zijn in het kader van de overdracht van mijn Aandelen aan de 

Bieder, en ik zal deze eventuele belastingen alleen dragen. 

Tenzij anders aangegeven, hebben de in dit Aanvaardingsformulier gebruikte termen dezelfde 

betekenis als in het Prospectus. 

Opgemaakt in tweevoud te (plaats): ___________________________ 

Op (datum): ____________________ 

De Aandeelhouder 

 

 

(handtekening) 

(naam, voornaam, naam van de vennootschap) 

De Loketinstelling 

 

 

(handtekening) 

(financiële tussenpersoon) 
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Aanvaardingsformulier voor Aandelen in gedematerialiseerde vorm 

 

In tweevoud in te vullen en in te dienen bij de financiële tussenpersoon waar deze Aandelen in 

gedematerialiseerde vorm worden bewaard, uiterlijk om 16.00 uur CET op 17 december 2021, of 

een latere datum die kan worden aangekondigd in geval van verlenging, of een vroegere datum die 

kan worden vastgelegd door de financiële tussenpersoon  

AANVAARDINGSFORMULIER UITSLUITEND VOOR GEDEMATERIALISEERDE 

AANDELEN 

Aanvaardingsformulier voor het voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod in 

contanten mogelijk gevolgd door een uitkoopbod door Greiner AG (de Bieder) op alle 

Effecten uitgegeven door Recticel NV die nog niet in het bezit zijn van de Bieder 

 

Ik, ondergetekende: 

Rechtspersoon: 

Vennootschapsnaam:  

Adres van de zetel:  

Rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door 

(1)  Naam: 

 Titel: 

 

(2)  Naam: 

 Titel: 

 

 

Natuurlijke persoon: 

Naam en voornaam:  

Woonplaats:  

 

Verklaar, na de mogelijkheid te hebben gehad het Prospectus te lezen, dat: 

(i) ik akkoord ga met de voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in het Prospectus; 

(ii) ik ermee akkoord ga aan de Bieder de Aandelen over te dragen die zijn opgegeven in dit 

Aanvaardingsformulier, die ik integraal in mijn bezit heb, overeenkomstig de voorwaarden 

van het Prospectus over te dragen tegen de Biedprijs die overeenstemt met een contante 

betaling van EUR 13,50 per Aandeel; 

(iii) ik mijn Aandelen overdraag overeenkomstig de aanvaardingsprocedure beschreven in het 

Prospectus; en 
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(iv) ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met 

betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen, zijn opgenomen in dit 

Aanvaardingsformulier overeenkomstig het Prospectus. 

Aandelen 

Aantal  Vorm  Instructies 

 

…………………. 

gedematerialiseerde 

aandelen 

Deze Aandelen zijn beschikbaar op mijn 

effectenrekening, waarvan de details de volgende 

zijn: 

Naam van de bank: ........................ 

IBAN:.......................................... 

BIC/SWIFT:.................................. 

Ik geef hierbij instructie aan de financiële 

tussenpersoon waarbij ik mijn 

gedematerialiseerde Aandelen aanhoud en 

machtig iedere bestuurder van de 

Doelvennootschap en de Bieder, ieder individueel 

handelend en met recht van indeplaatsstelling, 

deze Aandelen van mijn effectenrekening 

onmiddellijk over te dragen naar de rekening van 

de Loketinstelling.  

 

Ik vraag hierbij om op de Initiële Betaaldatum de Biedprijs voor de overdracht van de Aandelen 

bedoeld in dit Aanvaardingsformulier op mijn rekening te crediteren: 

Naam van de bank:  

IBAN:  

BIC/SWIFT:  

 

Ik ben me ervan bewust dat: 

(a) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier in tweevoud dient te worden neergelegd, in 

overeenstemming met de toepasselijke aanvaardingsprocedure, zoals beschreven in het 

Prospectus (Hoofdstuk 6.7.1), bij de loketinstelling of bij een andere financiële 

tussenpersoon, uiterlijk op de laatste dag van de Initiële Aanvaardingsperiode (in 

voorkomend geval verlengd), zijnde 17 december 2021 om 16.00 uur, of een vroegere 

datum die kan worden vastgelegd door de financiële tussenpersoon; 

(b) ik naar behoren gemachtigd ben om mijn Aandelen over te dragen en dat alle vergunningen, 

formaliteiten of procedures naar behoren en met succes zijn verkregen, afgewerkt en/of 

uitgevoerd; 

(c) (i) als de Aandelen de eigendom zijn van twee of meer personen, het Aanvaardingsformulier 

gezamenlijk door al deze personen moet worden ondertekend; (ii) als de Aandelen 

bezwaard zijn met een recht van vruchtgebruik, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moet 

worden ondertekend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar; (iii) als de Aandelen 

bezwaard zijn met een pandrecht, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk moet worden 
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ondertekend door de pandgever en de pandhouder, waarbij deze laatste zal worden geacht 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het pandrecht en dat hij 

het pandrecht op de betrokken Aandelen heeft vrijgegeven; (iv) indien de Aandelen 

bezwaard zijn door of onderworpen zijn aan een last, vordering, zekerheid of belang, de 

Aandeelhouder en alle begunstigden van dergelijke last, vordering, zekerheid of belang het 

Aanvaardingsformulier gezamenlijk moeten uitvoeren, en alle begunstigden zullen worden 

geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van de last, vordering, 

zekerheid of belang met betrekking tot deze Aandelen; 

(d) de aanvaarding van het Aanbod in mijn hoofde geen kosten met zich meebrengt, op 

voorwaarde dat (i) ik mijn Aandelen rechtstreeks bij de Loketinstelling voorleg, en (ii) mijn 

gedematerialiseerde Aandelen geboekt staan op een rekening bij de Loketinstelling; 

(e) ik persoonlijk alle kosten zal dragen die kunnen worden aangerekend door een financiële 

tussenpersoon andere dan de Loketinstelling;  

(f) de aanvaarding van het Bod dat tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is geformuleerd, kan 

worden ingetrokken tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode mits schriftelijke kennisgeving 

rechtstreeks gericht aan de financiële tussenpersoon bij wie ik mijn Aanvaardingsformulier 

heb ingediend, met vermelding van het aantal ingetrokken Aandelen. Als ik mijn intrekking 

meld bij een andere financiële tussenpersoon dan de Loketinstelling, is dergelijke financiële 

tussenpersoon verplicht en verantwoordelijk om de Loketinstelling tijdig op de hoogte te 

brengen van de intrekking. Deze kennisgeving aan de Loketinstelling moet uiterlijk op 17 

december 2021 om 16.00 uur CET plaatsvinden, of in voorkomend geval op de datum die 

is aangegeven in een betrokken kennisgeving en/of persbericht; en 

(g) de Bieder de taks op beursverrichtingen ten laste zal nemen. 

Ik bevestig dat ik alle nodige informatie heb ontvangen om met kennis van zaken te kunnen 

beslissen over het aanbieden van mijn Aandelen in het Bod. Ik ben volledig op de hoogte van de 

wettelijkheid van het Bod en de daarmee gepaard gaande risico's, en ik heb me geïnformeerd naar 

de taksen die ik verschuldigd kan zijn in verband met de overdracht van mijn Aandelen aan de 

Bieder, die ik, indien van toepassing zal dragen. 

Tenzij anders bepaald, hebben de in dit Aanvaardingsformulier gebruikte termen dezelfde 

betekenis als in het Prospectus. 

 

Opgemaakt in tweevoud te (plaats): ___________________________ 

Op (datum): ____________________ 

De Aandeelhouder 

 

 

 

(handtekening) 

(naam, voornaam, naam van de vennootschap) 

Loketinstelling 

 

 

 

(handtekening) 

(financiële tussenpersoon) 
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Aanvaardingsformulier voor Inschrijvingsrechten 

 
In te vullen en te bezorgen aan de Loketinstelling (BNP Paribas Fortis NV) op het e-mailadres cfcm-

ecm@bnpparibasfortis.com, uiterlijk op 17 december 2021 om 16.00 uur CET, of op een latere 

datum die wordt aangekondigd in geval van verlenging  

AANVAARDINGSFORMULIER UITSLUITEND VOOR INSCHRIJVINGSRECHTEN 

Aanvaardingsformulier met betrekking tot het voorwaardelijk vrijwillig openbaar 

overnamebod in contanten, mogelijk gevolgd door een uitkoopbod door Greiner AG (de 

Bieder) op alle Effecten uitgegeven door Recticel NV die nog niet in het bezit zijn van de 

Bieder 

 

Ik, ondergetekende: 

Rechtspersoon: 

Vennootschapsnaam:  

Adres van de zetel:  

Rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door 

(1)  Naam: 

 Titel: 

 

(2)  Naam: 

 Titel: 

 

 

Natuurlijke persoon: 

Naam en voornaam:  

Woonplaats:  

 

Verklaar, na de mogelijkheid te hebben gehad kennis te nemen van het Prospectus, dat: 

(i) ik akkoord ga met de voorwaarden van het Aanbod zoals uiteengezet in het Prospectus; 

(ii) ik ermee akkoord ga aan de Bieder de Inschrijvingsrechten die zijn geïdentificeerd in dit 

Aanvaardingsformulier, die ik integraal in mijn bezit heb, overeenkomstig de bepalingen van 

het Prospectus over te dragen, tegen de volgende Biedprijs per Inschrijvingsrecht: 

Uitgiftedatum Biedprijs per 

Inschrijvingsrecht 

April 2016 EUR 8,07 

Juni 2017 EUR 6,92 

April 2018 EUR 5,20 
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Uitgiftedatum Biedprijs per 

Inschrijvingsrecht 

Juni 2019 EUR 6,83 

Maart 2020 EUR 7,80 

 

(iii) ik mijn Inschrijvingsrechten overdraag overeenkomstig de aanvaardingsprocedure 

beschreven in het Prospectus; en 

(iv) ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met 

betrekking tot de overdracht van mijn Inschrijvingsrechten, zijn opgenomen in dit 

Aanvaardingsformulier overeenkomstig het Prospectus. 

 

Inschrijvingsrechten 

Aantal Uitgiftedatum Vorm Instructies 

 

………………

…. 

 

………………

…. 

Inschrijvingsrechte

n op naam 

De volgende documenten zijn bij dit 

Aanvaardingsformulier gevoegd: 

 bewijs van registratie van mijn 

Inschrijvingsrechten op naam in 

het register van 

Inschrijvingsrechten van de 

Doelvennootschap; en 

 voor natuurlijke personen: een 

kopie van mijn identiteitskaart 

of paspoort met een 

handtekeningspecimen; of 

 voor rechtspersonen: een 

eensluidend gewaarmerkt 

afschrift van de statuten van de 

Aandeelhouder, het bewijs van 

de 

vertegenwoordigingsbevoegdh

eid voor de Houder van 

Inschrijvingsrechten van de 

personen die dit 

Aanvaardingsformulier hebben 

ondertekend, in voorkomend 

geval een volmacht, en een 

kopie van de identiteitskaart of 

het paspoort, met inbegrip van 

een handtekeningspecimen 

van de persoon (personen) 

gemachtigd om de Houder van 

Inschrijvingsrechten te 

vertegenwoordigen die dit 



 

 

118 

Aanvaardingsformulier heeft 

(hebben) ondertekend.  

Ik verzoek hierbij dat (i) deze 

Inschrijvingsrechten worden 

overgedragen aan de Bieder, (ii) de 

overdracht van deze 

Inschrijvingsrechten naar behoren te 

registreren in het register van 

Inschrijvingsrechten van de 

Doelvennootschap en daartoe machtig 

ik elke bestuurder van de 

Doelvennootschap en de Bieder, ieder 

individueel en met recht van 

indeplaatsstelling, het register van 

Inschrijvingsrechten van de 

Doelvennootschap te ondertekenen in 

mijn naam en voor mijn rekening, en 

om alles te doen wat daartoe nodig of 

nuttig is.  

 

Ik verzoek hierbij op de Initiële Betaaldatum de Biedprijs per Inschrijvingsrecht voor de overdracht 

van de in dit Aanvaardingsformulier vermelde Inschrijvingsrechten te crediteren op mijn rekening: 

Naam van de bank:  

IBAN:  

BIC/SWIFT:  

 

Ik bevestig dat: 

(a) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier moet worden verzonden naar de Loketinstelling 

op het volgende e-mailadres cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, conform de toepasselijke 

aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het Prospectus (Hoofdstuk 6.7), uiterlijk op de 

laatste dag van de Initiële Aanvaardingsperiode (zoals verlengd indien van toepassing), te 

weten 17 december 2021 om 16.00 uur CET;  

(b) ik naar behoren gemachtigd ben om mijn Inschrijvingsrechten over te dragen en dat alle 

vergunningen, formaliteiten of procedures die in dit kader vereist zijn, naar behoren en met 

succes zijn verkregen, aanvaard, afgewerkt en/of uitgevoerd; 

(c) er geen kosten voor mij zijn voor het aanvaarden van het Bod als dit Aanvaardingsformulier 

rechtstreeks bij de Loketinstelling wordt ingediend;  

(d) de aanvaarding van het Bod tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode geformuleerd, kan 

worden ingetrokken tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode mits schriftelijke kennisgeving 

rechtstreeks gericht aan de Loketinstelling, met vermelding van het aantal ingetrokken 

Inschrijvingsrechten. Voor zover ik Inschrijvingsrechten op naam bezit, zal de 

Doelvennootschap mij informeren over de procedure om mijn aanvaarding in te trekken. 

Deze kennisgeving van intrekking moet uiterlijk op 17 december 2021 om 16.00 uur worden 
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gedaan, behoudens andere datum die is aangegeven in een betrokken kennisgeving en/of 

persbericht; en 

(e) de Bieder de taks op beursverrichtingen op zich zal nemen. 

Ik erken dat ik alle nodige informatie heb ontvangen om met kennis van zaken te kunnen beslissen 

om mijn Inschrijvingsrechten in het kader van het bod al dan niet aan te bieden. Ik ben me volledig 

bewust van de wettelijkheid van het Bod en de daarmee gepaard gaande risico's, en ik heb 

geïnformeerd naar de taksen die ik verschuldigd kan zijn in verband met de overdracht van mijn 

Aandelen aan de Bieder, die ik, indien van toepassing, alleen zal dragen. 

Tenzij anders bepaald, hebben de in dit Aanvaardingsformulier gebruikte termen dezelfde 

betekenis als in het Prospectus. 

 

Opgemaakt in tweevoud te (plaats): ___________________________ 

Op (datum): ____________________ 

De Houder van Inschrijvingsrechten 

 

 

(handtekening) 

(naam, voornaam, naam van de vennootschap) 

Loketinstelling 

 

 

(handtekening) 

(financiële tussenpersoon) 
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Bijlage 2 – Geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020 

en het betrokken verslag van de commissaris 
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Aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 
Greiner AG,
Kremsmünster, Oostenrijk

Verklaring over de controle van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 van

Greiner AG,
Kremsmünster, Oostenrijk

(hierna ook „Vennootschap” genoemd),

afgesloten en stelden als resultaat van deze controle het volgende verslag op:

1. Controleopdracht en reikwijdte van de controle

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 juni 2020 van Greiner AG, 
Kremsmünster, werden wij als auditor voor het boekjaar 2020 aangesteld. In overeenstemming 
met sectie 270 Abs 2 UGB (Wetboek van vennootschappen in Oostenrijk of
‘Unternehmensgesetzbuch’, hierna verder “UGB”) verklaren wij dat wij tevens zijn aangesteld als 
auditor van de Groep aangezien geen andere auditor voor geconsolideerde jaarrekeningen werd 
aangesteld,.

De Vennootschap, vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, heeft met ons een 
opdrachtbevestiging vastgelegd voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening per 31 
december 2020 met inbegrip van het boekhoudsysteem en het jaarverslag volgens sectie 269 en 
volgende van het UGB1).

De gecontroleerde vennootschap is een grote vennootschap in de zin van sectie 221 van het 
UGB en een zeer grote vennootschap in de zin van sectie 271a Abs 1 UGB. 

De vennootschap voldoet aan de criteria voor de oprichting van een Raad van Toezicht.

De onderhavige controle betreft een wettelijke controle.

Deze controle beoordeelt eveneens of de wettelijke en statutaire bepalingen werden nageleefd. 
Het geconsolideerde jaarverslag wordt gecontroleerd of dit overeenstemt met de 
geconsolideerde jaarrekening en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Voor de verslaggeving conform Artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014 (AP-VO) 
verwijzen wij naar ons afzonderlijke verklaring gericht aan het auditcomité; de verslaggeving 
volgens Artikel 11 van de genoemde verordening maakt geen deel uit van deze verklaring.

                                                            

1) Een afzonderlijk verslag werd opgesteld over de controle van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2020.
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Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de in
Oostenrijk geldende controlestandaarden. Deze standaarden vereisen de toepassing van de 
internationale controlestandaarden (ISA’s). Wij wijzen erop dat de doelstelling van een controle 
is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel 
geen afwijking van materieel belang bevat. Absolute zekerheid kan niet worden bereikt omwille 
van de aard van testen andere beperkingen de inherent zijn aan een controle samen met de 
inherente beperkingen aan elke boekhoud- en interne controlesysteem. Er is een onvermijdelijk
risico dat zelfs materiële afwijkingen niet worden opgemerkt. Deze controle had geen betrekking 
op hetgeen wat doorgaans is onderworpen aan bijzondere opdrachten.

In het kader van de controle van de geconsolideerde jaarrekening hebben wij de in de 
geconsolideerde jaarrekening opgenomen financiële informatie van de entiteiten gecontroleerd 
of zij voldoen aan de algemeen geldende boekhoudnormen en de wettelijke voorschriften. 

Een deel van de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen  entiteiten werden door andere 
externe auditors gecontroleerd. Wij hebben op een passende manier toegezien op hun 
werkzaamheden

Wij voerden de controle uit in december 2020 (tussentijdse controle) evenals in de periode van 
maart tot april 2021 (eindcontrole). De controle werd op datum van dit verslag wezenlijk voltooid.

De partner verantwoordelijk voor de controle is De heer Mag. Michael Ahammer, Oostenrijks
erkend Auditor (Wirtschaftsprüfer).

Grondslag voor onze controle is de opdrachtbevestiging welke met de Vennootschap werd 
afgesloten waarin de „Algemene contractvoorwaarden voor beroepen op gebied van 
boekhouding en financieel beheer” (‘Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer’) (Bijlage 
IV), volledig werden opgenomen. De contractvoorwaarden zijn niet enkel van toepassing op de 
Vennootschap en de auditor maar ook op derden. Met betrekking tot onze verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid als auditor tegenover het bedrijf en derden is sectie 275 UGB van 
toepassing. 
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2. Overzicht van de controlebevindingen

2.1. Naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen
van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening en 
jaarverslag van de Groep

Bij de controle van de consolidatie zoals de financiële gegevens van de betrokken entiteiten 
hebben we vastgesteld dat het boekhoudsysteem in overeenstemming is met de wettelijke en 
reglementaire vereisten en statuten van de Vennootschap. De financiële informatie van de in de 
consolidatie opgenomen entiteiten is in overeenstemming met de boekhoudkundige en 
waarderingsrichtlijnen die door de moedermaatschappij voor de geconsolideerde jaarrekening 
worden voorgeschreven en vormen een geschikte basis voor opname in de geconsolideerde 
jaarrekening. De regels en normen voor de opname in de geconsolideerde jaarrekening werden 
nageleefd. 

In het kader van onze risico- en controlegeoriënteerde auditbenadering hebben wij - voor zover wij 
dit voor ons oordeel als noodzakelijk achten - de interne controle met betrekking tot deelprocessen 
van het systeem van financiële verslaggeving opgenomen als deel van onze controle.

Met betrekking tot de naleving van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde 
jaarverslag met de van toepassing zijnde statutaire vereisten, verwijzen wij naar onze 
controleverklaring.

2.2. Verstrekte informatie

Wij hebben van het management de vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen alsook een 
ondertekende versie van de directieverklaring. 

2.3. Verslaggeving sectie 273 Abs 2 UGB 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden als wettelijke auditor hebben wij geen feiten 
vastgesteld die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Groep om 
haar continuïteit te handhaven noch hebben we feiten vastgesteld die de financiële prestaties 
van de Groep aantasten. We hebben ook geen indicaties vastgesteld van het niet naleven van 
het Oostenrijks Wetboek van vennootschappen of de statuten van de vennootschap hetzij door 
het management of haar personeel. We hebben geen fundamentele tekortkomingen over de 
interne controle van de financiële verslaggeving vastgesteld.
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3. Controleverklaring van de onafhankelijke auditor

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening

Oordeel

Wij de hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van

Greiner AG,
Kremsmünster, Oostenrijk

en haar dochterondernemingen („de Groep”), bestaande uit de geconsolideerde balans op 31 

december 2020, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd mutatieoverzicht 
van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over het boekjaar 
afgesloten op die datum evenals de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Naar ons oordeel beantwoordt de jaarrekening aan de wettelijke voorschriften en geeft deze een 
getrouw beeld, in alle materiële opzichten, van de financiële toestand van de Groep op 31 
december 2020 alsook van haar geconsolideerde resultaten en van haar geconsolideerde 
kasstromen dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de International Financial 
Reporting Standards (IFRSs) zoals goedgekeurd door de EU en met de aanvullende 
voorschriften van Sectie 245a UGB (Oostenrijks Wetboek van vennootschappen)

Basis voor het oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de in Oostenrijk geldende controlestandaarden. Deze 
controlestandaarden vereisen dat de wettelijke controle wordt uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn 
beschreven in de sectie  „Verantwoordelijkheden van de auditor” van onze verklaring. Wij zijn 
onafhankelijk van de Groep in overeenstemming met het Oostenrijks Wetboek van 
vennootschappen en beroepsregelgeving en wij hebben onze overige verantwoordelijkheden in 
overeenstemming met de deontologische vereisten nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons 
verkregen controle-informatie tot op datum van dit verklaring voldoende en geschikt is als basis van 
ons oordeel op deze datum.

Verantwoordelijkheden van het management en het 
auditcomité voor de geconsolideerde jaarrekening

Het management is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die 
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met International Financial Reporting Standards 
(IFRSs), zoals goedgekeurd door de EU, en met de  aanvullende voorschriften van Sectie 245a 
UGB (Oostenrijks Wetboek van vennootschappen), alsook voor de interne beheersing die het 
management noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

.
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Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is het management verantwoordelijk voor 

voor het inschatten van de mogelijkheid van de Groep om haar continuïteit te handhaven, het 
toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en 
het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het management het voornemen heeft om 
de Groep te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft 
dan dit te doen.

Het auditcomité is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de Groep.

Verantwoordelijkheden van de auditor 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid, over de vraag of 
de geconsolideerde jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een controleverklaring waarin ons 
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar 
is geen garantie dat een controle, die overeenkomstig de Oostenrijkse controlestandaarden (en 
daardoor ISA’s) is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die 
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van 
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze
geconsolideerde jaarrekening, beïnvloeden.

Als deel van een controle overeenkomstig met de Oostenrijkse controlestandaarden passen wij 
een professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling 
gedurende de controle.

Bovendien:

— Identificeren en schatten wij de risico’s in dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat die die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van 
het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing

— Verkrijgen wij inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar 
die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de Groep.

— Evalueren wij de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren wij de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen. 

— Concluderen wij of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of 
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
Groep om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons 
commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 
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geconsolideerde jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel 
aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat de Groep haar continuïteit niet langer kan handhaven.

— Evalueren wij de algemene prestatie, structuur en de inhoud van de geconsolideerde 
jaarrekening met inbegrip van de toelichting en van de of geconsolideerde jaarrekening de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.

— Verkrijgen wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie van de entiteiten of bedrijfsactiviteiten binnen de Groep gericht op het tot 
uitdrukking brengen van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening. Wij zijn 
verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de 
groepscontrole. Wij blijven ongedeeld verantwoordelijk voor ons oordeel.

— Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze 
controle.

Geconsolideerde jaarverslag

Conform het Oostenrijkse Wetboek van vennootschappen dient het geconsolideerde jaarverslag 
gecontroleerd te worden of het overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening en het in 
overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Management is verantwoordelijk voor het opstellen van het geconsolideerde jaarverslag in 
overeenstemming met de Oostenrijkse voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de algemene controlenormen
betreffende de controle van geconsolideerde jaarverslagen.

Oordeel

Naar onze beoordeling werd het geconsolideerd jaarverslag opgesteld volgens de wettelijke 
vereisten en stemt het overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring

Op basis van de kennis verkregen in de controle van de geconsolideerde jaarrekening en het
inzicht in de Groep en haar omgeving hebben wij geen afwijking van materieel belang te 
vermelden over het geconsolideerde jaarverslag.
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Greiner AG,

Kremsmünster Bijlage I/1

G e c o n s o l i d e e r d e  r e s u l t a t e n r e k e n i n g  
v o o r  h e t  b o e k j a a r  2 0 2 0

Bijlage 
toelichting 

IXin TEUR
2020 2019

Opbrengsten 1 1.827.159 1.462.322

Wijziging van het bestand eindproducten 

en goederen in aanmaak zoals

nog niet gefactureerde diensten 1.544 -5.904

Geactiveerde eigen bijdragen 575 468

Exploitatiediensten 1.829.278 1.456.887

Kosten voor materiële en overige 

gerelateerde productie 2 -785.442 -688.515

Personeelskosten 3 -447.380 -395.108

Afschrijvingen 4 -216.337 -101.170

Overige bedrijfsopbrengsten 5 32.966 21.135

Uitzonderlijke bedrijfskosten 6 -239.825 -209.407

Resultaat voor rentelast en belastingen (EBIT) 173.260 83.822

Resultaat uit opgenomen bedrijven volgens de 
Equity-methode

7 81.123 11.214

Overige inkomsten uit eigen vermogen 8 219 120

Rentebaten 9 -10.520 -10.629

Overige financiële resultaten 10 -10.042 929

Financiële resultaten 60.780 1.634

Resultaat voor belastingen (EBT) 234.040 85.456

Winstbelastingen 11 -46.551 -18.793

Resultaat na belastingen (EAT) =

Geconsolideerde jaarrekening 187.489 66.664

waarvan resultatenaandeel aandeelhouder

van de moedermaatschappij 183.136 63.116

waarvan resultatenaandeel niet

controlerende aandeelhouder 12 4.353 3.548
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G e c o n s o l i d e e r d e  r e s u l t a t e n r e k e n i n g  
v o o r  h e t  b o e k j a a r  2 0 2 0

in TEUR

2020 2019

Uitzonderlijk resultaat: 

Posten, die hierna niet in de 

winst of het verlies zullen worden overgeboekt:

Uit actuariële winsten en verliezen

Uit het resultaat uit opgenomen 

bedrijven volgens de Equity-

methode

Belastingeffecten

-1.440 -6.768

0 -704

277 1.253

-1.163 -6.219

Posten, die hierna niet in de winst of 
verlies zullen worden overgeboekt: 

Uit de omrekening van vreemde 
valuta van buitenlandse 
vennootschappen

-35.804 9.787

Uit het aandeel van het resultaat 
uit opgenomen bedrijven volgens 
de Equity-methode

-1.684 -241

-37.488 9.546

Uitzonderlijk resultaat na belastingen -38.651 3.327

Eindresultaat 148.838 69.990

waarvan resultatenaandeel 

aandeelhouder van de 

moedermaatschappij 146.484 65.446

waarvan resultatenaandeel niet 
controlerende aandeelhouder 2.354 4.545

Uitstaande aandelen Deel 14.688.000 14.688.000

Resultaat per aandeel EUR 12,47 4,30

Gepland, respectievelijk uitbetaald dividend per 
aandeel

EUR 2,72 1,11
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G e c o n s o l i d e e r d e  b a l a n s
3 1  d e c e m b e r  2 0 2 0

in TEUR

Bijlage 
toelichting

X

31 december 
2020

31 december 
2019

A c t i v a :

Immateriële activa 1 78.317 29.480

Goodwill 2 49.881 8.406

Materiële vaste activa 3 893.802 751.528

Aandeel opgenomen bedrijven

aan Equity-methode 4 11.788 54.440

Financiële en overige langetermijn

Activa 5 24.341 19.447

Langetermijn contractactiva IX 1 1.113 1.992

Actieve uitgestelde belastingen 6 20.672 19.289

Langetermijn activa 1.079.913 884.581

Voorraden 7 196.043 160.221

Kortetermijn contractactiva IX 1 50.524 49.059

Handelsvorderingen

8 286.847 211.045

Overige kortetermijn activa

en vooruitbetalingen 9 38.282 33.480

Geldmiddelen en equivalent 10 220.268 80.185

Kortetermijn activa 791.964 533.990

Voor verkoop weerhouden 

langetermijn activa 11 0 3.269

Balanstotaal 1.871.877 1.421.841



Greiner AG,

Kremsmünster Bijlage I/4

in TEUR

Bijlage 
toelichting

X

31 december

2020

31 december

2019

E i g e n  v e r m o g e n  e n  

s c h u l d e n  v a n  d e  

h o l d i n g :

Nominaal kapitaal 12 14.688 14.688

Kapitaalreserves 13 32.814 32.814

Ingehouden winsten 14 642.406 511.261

Eigen vermogen van de 
bedrijfsleiders

van de moedermaatschappij 689.908 558.763

aandelen niet controlerende 
aandeelhouder 15 28.881 27.430

Eigen vermogen 718.789 586.193

Verplichtingen tegenover de 
werknemers 16 87.957 72.829

Langetermijn voorzieningen 17 1.902 1.926

Passieve uitgestelde belastingen 6 39.409 17.117

Financiële schulden 18 426.061 293.899

Overige langetermijn schulden 20 16.609 17.159

Langetermijn schulden 571.938 402.930

Kortetermijn voorzieningen 17 22.731 18.708

Handelsschulden

19 167.861 126.538

Kortetermijn contractverplichtingen IX 1 17.498 16.256

Financiële schulden 18 267.183 204.856

Schulden uit winstbelasting 19.869 8.019

Overige kortetermijn schulden 20 86.008 58.340

Kortetermijn schulden 581.150 432.717

Balanstotaal 1.871.877 1.421.841
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G e c o n s o l i d e e r d e  k a s s t r o o m r e k e n i n g
v o o r  h e t  b o e k j a a r  2 0 2 0

in TEUR 2020 2019

Geconsolideerde cashflow uit de operationele activiteiten

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) 173.260 83.822

In de EBIT omvattende niet-geldelijke posten:

Afschrijvingen (toeschrijvingen) op vaste activa 216.037 99.533

Wijziging langetermijn voorzieningen -3.226 2.763

Winst (Verlies) uit de vervreemding van vaste activa -603 -1.191

Winst (Verlies) uit de voorgaande perioden van geconsolideerde bedrijven 0 -63

Schadepreventie voor niet geconsolideerde vennootschappen 1.542 3.822

Winst (Verlies) uit de waardeaanpassing van voorwaardelijke vergoedingen 63 843

Koerswinsten (-verliezen) uit de waardering van monetaire vreemde valuta 4.368 -1.794

Niet-geldelijke opbrengsten uit investeringssubsidies -800 -876

Uitzonderlijke niet geldelijke kosten (opbrengsten) -16 -31

Cashflow van de holding uit de opbrengsten 390.627 186.828

Wijziging van activa en schulden

uit exploitatieactiviteiten:

Voorraden -17.243 5.807

Contractactiva en -schulden -5.139 4.174

Handelsvorderingen, uitzonderlijke activa -53.488 9.284

Handelsschulden, uitzonderlijke schulden 33.376 292

Kortetermijn voorzieningen 3.587 -3.873

Uitzonderlijke wijzigingen zonder gevolgen -728 -334

Wijziging van het Working Capital -39.635 15.350

Betaalde inkomstenbelasting -37.031 -20.627

Geconsolideerde cashflow uit de operationele activiteiten 313.960 181.551

in TEUR 2020 2019

Geconsolideerde cashflow uit de investeringsactiviteiten

Investeringen in zakelijke en immateriële activa 1) (Uitstromen 
voor investeringen)

Overname van dochterondernemingen (overname liquide middelen niet 
inbegrepen)

-111.849 -99.373

-153.906 0

-265.755 -99.373

                                                            

1) Geen niet-geldelijke toewijzigingen van gebruiksrechten volgens het IFRS 16 ten bedrage van TEUR 
12.480 (vorig jaar: TEUR 25.965)



Greiner AG,

Kremsmünster Bijlage I/6

Overdracht:

in TEUR 2020 2019

Overdracht: -265.755 -99.373

Overname van investeringen in de geboekte via Equity-methode
ondernemingen -696 -387

Investeringen in deelnemingen in en/of subsidies aan niet geconsolideerde
ondernemingen -1.854 -1.288

Overname van uitzonderlijke financiële activa -2.914 0

Wijziging van financiële vorderingen 417 -2.341

Dividenden van at-equity geboekte ondernemingen 1.794 7.431

Uitzonderlijke verworven dividenden 169 221

Verworven renten 1.381 1.351

Opbrengsten uit de vervreemding van deelnemingen en uitzonderlijke 
financiële activa

0 3.642

Opbrengsten uit de vervreemding van vaste activa 10.307 5.565

Stortingen uit respectievelijk aflossingen van investeringssubsidies 1.713 317

Geconsolideerde cashflow uit de investeringsactiviteiten -255.439 -84.862

in TEUR 2020 2019

Geconsolideerde cashflow uit de financiële activiteiten

Betaalde rente

Dividenden aan de bedrijfsleider van de moedermaatschappij

Dividenden aan niet controlerende bedrijfsleider

Verwerving / Verhoging van minderheidsbelang bij bestaande 
controle

Opname van financiële schulden 1)

Terugstorting van financiële schulden 1)

Betaling uit de uitoefening van afgeleide producten

-10.832 -10.195

-16.304 -11.604

-3.645 -2.576

0 -3.000

258.998 47.923

-141.032 -95.235

-69 -245

Geconsolideerde cashflow uit de financiële activiteiten 87.116 -74.933

Geconsolideerde cashflow uit de operationele activiteiten 313.960 181.551

Geconsolideerde cashflow uit de investeringsactiviteiten -255.439 -84.862

Geconsolideerde cashflow uit de financiële activiteiten 87.116 -74.933

Totaal geconsolideerde cashflow 145.637 21.757

Geldmiddelen en equivalent tot 1 januari 80.185 56.092

Waardevermindering volgens IFRS 9 Financiële instrumenten -147 -1

Uitwerkingen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en equivalent
-5.407 1.618

                                                            

1) Vgl. Tabel detail onder Punt XII.
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Wijziging van geldmiddelen en equivalent door wijzigingen van de 
consolidatiekring 0 720

Geldmiddelen en equivalent tot 31 december 220.268 80.185
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E v o l u t i e  v a n  h e t  g e c o n s o l i d e e r d e  e i g e n  v e r m o g e n
v o o r  h e t  b o e k j a a r  2 0 2 0

Eigen vermogen van de bedrijfsleider van de moedermaatschappij

gecumuleerde resultaten en voorzieningen

in TEUR Nominaal kapitaal Kapitaalreserves

Omrekening in 
vreemde valuta

OCI uit 
personeelsschulden

Gecumuleerd 
resultaat Totaal

aandelen niet 

controlerende 

aandeelhouder

Totaal 

geconsolideerd 

eigen 

vermogen

Toestand op 31.12.2019 = Toestand op 1.1.2020 14.688 32.814 16.824 -30.096 524.534 558.763 27.430 586.193

Eindresultaat

Winst - - - - 183.136 183.136 4.353 187.489

Uitzonderlijk resultaat - - -35.501 -1.151 - - 36.652 -1.999 - 38.651

Eindresultaat - - -35.501 -1.151 183.136 146.484 2.354 148.838

Transacties met aandeelhouders

Stortingen en uitkeringen

Uitkeringen - - - - -16.304 -16.304 -3.350 -19.654

Wijzigingen deelnemingspercentages
Geleidelijk resultaat van dochteronderneming met 
minderheidsbelangen - - 3.6561) - -3.921 -265 2.641 2.376

Totaal transacties met aandeelhouders - - 3.656 - -20.225 -16.568 -709 -17.278

Uitzonderlijke wijzigingen eigen vermogen

Uitzonderlijke wijzigingen - - 485 372 372 1.229 -194 1.035

Uitzonderlijke wijzigingen eigen vermogen - - 485 372 372 1.229 -194 1.035

                                                            

1) Herclassificatie van wisselkoersverliezen in de winst in het kader van het geleidelijk resultaat van een dochteronderneming
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Toestand op 31.12.2020 14.688 32.814 -14.536 -30.875 687.818 689.908 28.881 718.789

E v o l u t i e  v a n  h e t  g e c o n s o l i d e e r d e  e i g e n  v e r m o g e n
v o o r  h e t  b o e k j a a r  2 0 2 0

Eigen vermogen van de bedrijfsleider van de moedermaatschappij

gecumuleerde resultaten en voorzieningen

in TEUR

Nominaal 
kapitaal Kapitaalreserves

Omrekening in 
vreemde 

valuta

OCI uit 
personeelsschulden

Gecumuleerd 
resultaat Totaal

aandelen niet 

controlerende 

aandeelhouder

Totaal 

geconsolideerd 

eigen 

vermogen

Toestand op 31.12.2019 = Toestand op 1.1.2020 14.688 32.814 8.842 -23.879 470.883 503.348 27.654 531.002

Eindresultaat

Winst - - - - 63.116 63.166 3.548 66.664

Uitzonderlijk resultaat - - 8.547 -6.217 - 2.330 997 3.327

Eindresultaat - - 8.547 -6.217 63.116 65.446 4.545 69.990

Transacties met aandeelhouders

Stortingen en 
uitkeringen

Uitkeringen - - - - -11.604 -11.604 -3.019 -14.622

Wijzigingen deelnemingspercentages

Resultaat van minderheidsbelangen zonder 
controlewijziging - - -565 - 2.316 1.750 -1.750 -

Totaal transacties met aandeelhouders - - -565 - -9.288 -9.853 -4.769 -14.622

Uitzonderlijke wijzigingen eigen vermogen

Uitzonderlijke wijzigingen - - - - -177 -177 - -177

Uitzonderlijke wijzigingen eigen vermogen - - - - -177 -177 - -177

Toestand op 31.12.2019 14.688 32.814 -16.824 -30.096 524.534 558.763 27.430 586.193
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Geconsolideerde toelichting voor het boekjaar 2020 

van Greiner AG, Kremsmünster

I. Informatie tot het bedrijf

Greiner AG (hierna kort genoemd „Greiner”) is een wereldwijde leidende aanbieder van kunststof-
en schuimrubberoplossingen en gevestigd in 4550 Kremsmünster, Greinerstrasse 70, Oostenrijk. 

De bedrijfsactiviteiten zijn in vier bedrijfsonderdelen verdeeld:

(1) GPI - Greiner Packaging International

GPI maakt deel uit van de leidende, Europese verpakkingsfabrikanten en is een innovatieve 

partner voor gerenommeerde klanten in de food en non-food-sector.

In het onderdeel Business Unit Packaging worden bekers, deksels, dozen, emmers, 

afdichtingen, capsules en vaten zoals containers, bakken en flessen voor de voedings-, 
cosmetische alsook de farmaceutische en chemische industrie geproduceerd. Men maakt gebruik 

van technologieën zoals strekblaasgieten, extrusieblaasgieten, Kavoblow-productie en 

injectieblaasgieten. De Business Unit Packaging creëert hierdoor een breed aanbod in het 

standard- & premiumsegment. 

De Business Unit Assistec wijdt zich toe aan het herstel van kunststofonderdelen en -productie 

zoals de assemblage en individuele verwerking. Als Technology Integrator bieden zij 

technologische diversifiëring en combinaties voor de meest uiteenlopende markten, zoals 

Appliances, Automotive, Building Technologies, Trays & Boxes, Do it yourself en HVAC 

(verwarmings-, ventilatie- en koelingstechnieken).

(2) GBO - Greiner Bio-One

GBO is een wereldwijd verspreid bedrijf in de sector van de biotechnologie, diagnostische en 

farmaceutische industrie, medische en In-Vitro-diagnostiek.

Op het gebied van Preanalytics worden onder het merk VACUETTE® innovatieve oplossingen 

voor de staalafname (bijv. bloed-, urine- en speekselstalen) alsook voor de veilige en eenvoudige 

toepassing van infuus in de ziekenhuizen, Labors zoals artspraktijken, aangeboden.

BioScience is de leidende technologiepartner voor universiteiten, onderzoekscentra evenals 

voor de diagnostische, farmaceutische en biotechnologische industrie en ontwikkelt en 

produceert speciale producten voor de cultuur en analyse van celculturen en microplaten voor 

de high-throughput screening.
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Mediscan omvat de sterilisatie van medische producten, de desinfectie van 

levensmiddelenverpakkingen zoals de werkingverbetering van kunststoffen en halfgeleiders. Als 
methoden worden de elektronenstraal- en de gamma- en röntgenbehandeling ingezet.

(3) NEVEON (voorheen: GFI - Greiner Foam)

Het NEVEON-onderdeel verenigt onder één dak de schuimstofvaardigheden van Greiner voor de 

sector Living & Care, Mobility en Specialiteiten. 

Eurofoam is de Europese marktleider voor de productie en verwerking van polyurethaan en zacht 

schuim. Het brede palet omvat schuimstoffen voor de gestoffeerde meubel- en 
matrassenindustrie, de verpakkings-, sport- en automobielindustrie zoals oplossingen voor 
akoestiek en geluidsoverlast in diverse industrieën.

Greiner MULTIfoam produceert en verwerkt schuimstofpoeder op basis van resten van 

polyurethaan en zacht schuim tot producten voor de sport-, verbouwings-, agrarische en 
schoenindustrie en ontwikkelt gummi-kurktoepassingen voor de akoestiek, belading, 
bouwindustrie en sportvloeren. 

Greiner aerospace is een internationale leidende fabrikant van innovatieve oplossingen rond de 

vliegtuigzetels. Voor gerenommeerde zetelfabrikanten en vluchtlijnen worden kussens en 
toebehoren ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd.

Greiner PURtec is markt- en technologische leider in de sector van de thermische isolatie in de 

Europese verwarmingsmarkt. PURtec is gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van 
innovatieve en efficiënte geheugenisolatie.

Unifoam (PTY) Ltd. is een lokale schuimstoffabrikant in Zuid-Afrika, nabij Durban en de eerste 

productielocatie van Greiner op het Afrikaanse continent. Unifoam produceert zachte 
schuimstoffen voor veelvuldige toepassingen in de matrassen en gestoffeerde meubelsector.

Greiner Perfoam ontwikkelt en produceert voor de Premium wagenindustrie visuele onderdelen 

voor het interieur en de kofferruimte zoals speciaal afgestemde akoestiekonderdelen. Hiertoe 
worden thermisch gebonden PP-vlies, polyurethaan, glas- en natuurlijke vezels zoals nieuwe en 
gerecycleerde schuimstof gebruikt.

(4) GEG - Greiner Extrusion

Greiner Extrusion is de wereldwijde leidende aanbieder van extrusielijnen, werktuigen en 
complete systemen voor de profielextrusie. Klanten verwerven een grote voorsprong in de 
profielextrusie dankzij de grote ontwikkelingscentra in de sector.
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De Afdeling „Window” is de wereldleider voor de fabricage van machines, werktuigen en 

toebehoren voor de extrusie van venster- en deurprofielen. Het prestatiebereik gaat van de 
individuele werktuigenbouw tot de volledige bouw van toebehoren beantwoordend aan de 
volledige vereisten in het premium, mid- en economy-segment

De Afdeling „Technical Profiles” focust zich op werktuigen, machines en installaties voor de 

fabricage van technische kunstprofielen uit diverse kunststoffen, zoals wandprofielen, holle 
kamerprofielen, geschuimde profielen, WPC-profielen en met glasvezel versterkte profielen. 
Hiermee dekken zij een breed toepassingsveld in de bouwindustrie evenals op technisch gebied.

II. Beginselen van de financiële verslaggeving

De onderhavige geconsolideerde jaarrekening van Greiner AG voor het boekjaar 2020 werd in 
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), gepubliceerd door 
de International Accounting Standards Board (IASB) alsook met de Interpretaties van de 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) zoals van de EU 
overgenomen, waarin voor het boekjaar 2020 de geldende versie is bepaald.

Deze volgens het IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening stelt een bevredigend 
geconsolideerde afsluiting voor volgens § 245a van de Oostenrijkse vennootschapwet (UGB -
Unternehmensgesetzbuch).

De voorliggende geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in duizenden euro (TEUR), resultaten 
van de gevoeligheidsanalyse in samenhang met het IAS 36 gedeeltelijk in miljoenen euro 
(MEUR).

Bij het optellen van afgeronde bedragen en percentages kunnen afrondingsverschillen optreden 
als gevolg van het gebruik van automatische rekenhulpmiddelen.
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III. Wijzigingen van de International Financial Reporting 
Standards

Verplichtend toegepast nieuwe respectievelijk herziene standards en 
interpretaties

Het IASB heeft de volgende wijzigingen aan bestaande IFRS alsook enkele nieuwe IFRS en 
IFRIC goedgekeurd, die ook reeds door de EU-commissie werden overgenomen en sedert 
1.1.2020 van toepassing zijn:

Standaard/interpretatie

Toepassingsplicht 

IASB

Door EU 

reeds 

overgenomen

Toepassingsplicht 

EU

Raamconcept: Wijziging van de referenties in de 
IFRS-standaarden in het raamconcept

1.1.2020 Ja 1.1.2020

Wijziging aan IAS 1 en IAS 8: Definitie van 
wezenlijk karakter

1.1.2020 Ja 1.1.2020

Wijziging aan IFRS 3: Fusie ondernemingen 
Definitie van een bedrijf

1.1.2020 Ja 1.1.2020

Wijzigingen aan IFRS 9, IAS 39 en IFRS 7: 
Herziening van referentierentevoet (fase 1)

1.1.2020 Ja 1.1.2020

Bij de wijzigingen van de referenties in het raamconcept werd vanwege de Europese 

adviesraad voor financiële verslaggeving (EFRAG - Europäische Beratungsgruppe für 
Rechnungslegung) een bijwerking van de referenties van diverse normen in het raamconcept 
uitgevoerd.

Met de wijzigingen aan IAS 1 en IAS 8 – „Definitie van wezenlijk karakter” werd een uniform 

definitiebegrip van het wezenlijke karakter voor de informatie over boekhoudkundige afsluiting. 
Bijgevolg hebben informaties een wezenlijk karakter wanneer men redelijkerwijs rekening moet 
houden dat het weglaten, een verkeerde voorstelling en/of het verhullen van beslissingen de 
primaire adressaten van IFRS-afsluitingen kunnen beïnvloeden die zich op basis van deze 
afsluitingen besluiten nemen.

De wijzigingen aan IFRS 3 - „Definitie van een bedrijf” bevorderen de verduidelijking dat er 

sprake is van een bedrijf wanneer een groep van activa en activiteiten minstens een input aan 
bronnen en een substantieel proces omvatten, die samen in wezenlijke mate tot het vermogen 
bijdragen om output te produceren.

De wijzigingen aan IFRS 9, IFRS 39 en IFRS 7 - „Herziening van de rentevoet” betreffen 

faciliterende bepalingen met betrekking tot Hedge Accounting in samenhang met de IBOR-
Herziening. Deze wijzigingen hebben voor de Greiner-holding geen enkele invloed omdat Hedge 
Accounting bij Greiner niet van toepassing is.
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Voor de geconsolideerde jaarrekening van Greiner AG hebben de aangevoerde wijzigingen en 
concretiseringen geen wezenlijke uitwerking op het resultaat zoals de vermogens- en financiële 
positie.

2. Reeds gepubliceerde standards en interpretaties, die slechts 
vanaf latere boekjaren toegepast moeten worden

Het IASB en IFRIC hebben verdere standards en interpretaties goedgekeurd die in het boekjaar 
2020 nog niet verplichtend van toepassing zijn, respectievelijk nog niet door de EU-commissie 
aangenomen.

Standaard/interpretatie

Toepassingsplicht 

IASB

Door EU 

reeds 

overgenomen

Toepassingsplicht 

EU

Amendementen aan IFRS 16: Aandacht
1.6.2020 Ja 1.6.2020

Covid-19-betrokken huurconcessies

Wijzigingen aan IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en 
IFRS 16: Herziening van referentierentevoet (fase 2) 1.1.2021 Ja 1.1.2021

Wijziging aan IAS 16: Materiële vaste activa -
Opbrengsten voor het

beoogde gebruik 1.1.2022 Nee 1.1.2022

Wijziging aan IAS 37: Verlieslatende contracten -
Kosten voor de

Uitvoering van een contract 1.1.2022 Nee 1.1.2022

IFRS 3: Referentie tot het raamconcept 1.1.2022 Nee 1.1.2022

Jaarlijkse verbeteringen 2018 - 2020 1.1.2022 Nee 1.1.2022

IFRS 17: Verzekeringscontracten 1.1.2023 Nee 1.1.2023

Wijziging aan IAS 1: Opstelling van 

jaarrekening - Classificatie van schulden 
als korte- of langetermijn schulden

1.1.2023 Nee 1.1.2023

In mei 2020 maakte IASB de wijziging van IFRS 16bekend, om de leasingnemer een praktische 

verduidelijking bij de boekhouding van huurconcessies te bieden, die als een rechtstreeks gevolg 
van de COVID-19-Pandemie toegekend werden. De praktische verduidelijking laat de 
leasingnemer toe, bij de analyse, of de huurconcessies (zoals bijvoorbeeld uitstel van 
leasingbetalingen) die als rechtstreeks gevolg van de COVID-19-pandemie toegekend werden, 
een contractwijziging vormen, af te zien. Derhalve wordt een fundamentele wijziging niet als 
zodanig geboekt. 

De verduidelijking betreft enkel de huurconcessies die tot 30 juni 2021 werden verkregen. Greiner 
heeft van het recht om de wijziging van IFRS 16 voortijdig toe te passen, gebruik gemaakt. 
Vergelijk hiertoe de uitvoeringen onder punt X.3.



Bijlage I/15

De wijzigingen aan IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en IFRS 16 betreffen verdere 

verduidelijkingsbepalingen met betrekking tot rentedragende originele financiële instrumenten 
zoals de Hedge Accounting in samenhang met de IBOR-herziening.

De wijziging van IAS 16 maakt duidelijk dat opbrengsten uit de verkoop van goederen die 

geproduceerd werden onder materiële vaste activa in hun vestiging en vanuit het beheersoogpunt 
tot bedrijfsklare toestand werden gebracht, niet van de kostprijs van deze materiële vaste activa 
mag worden afgetrokken maar in de winst- en verliesrekening moeten worden opgenomen.

De wijzigingen van IAS 37 regelt dat alle kosten van de uitvoering van het contract en die 

rechtstreeks aan het contract zijn betrokken, bij de evaluatie of het contract als kostendragend is 
volgens iSd IAS 37, in aanmerking moeten worden gehouden.

De wijzigingen aan IFRS 3 omvatten een actualisatie van de referenties in IFRS 3 over het 

bijgewerkte raamconcept in IFRS. Verder wordt een toelichting gegeven dat in het kader van een 
fusie van bedrijven een expliciet benaderingsverbod voor verworven voorwaardelijke activa 
bestaat.

De verbeteringscyclus 2018-2020 omvat verduidelijkingen van IFRS 1 - Eerste opname, IFRS 

9 - Financiële instrumenten, IFRS 16 - Leasingcontracten IAS 41 - Landbouw.

IFRS 17 regelt de benadering, de waardering en de toewijzing respectievelijk noodzakelijke 

gegevens voor verzekeringscontracten. Deze norm is voor Greiner niet relevant.

Met de wijziging van IAS 1 volgt een aanpassing van de beoordelingscriteria voor de classificatie 

van schulden. Voor een classificatie als langetermijn schuld is niet het beoogde tijdstip van 
uitvoering, maar het recht tot verschuiving van het tijdstip van uitvoering van de schuld naar 
minstens twaalf maanden na balansdatum, beslissend. Dit recht moet substantieel zijn. Zijn 
bepaalde voorwaarden gekoppeld aan dit uitvoeringsrecht, dan moeten aan deze voorwaarden 
op de afsluitdatum zijn voldaan, anders is de schuld als op kortetermijn te classificeren. 

Met uitzondering van de in het boekjaar voortijdig toegepaste „wijzigingen van IFRS 16” plant 
Greiner geen vroegtijdige toepassingen van deze normen. Greiner gaat ervan uit dat deze nieuwe 
of gewijzigde normen geen wezenlijke invloed hebben op het resultaat, zoals het vermogens- en 
financiële verslag van de groep kunnen hebben. 
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IV. Consolidatiebeginselen en consolidatiekring

1. Consolidatiemethoden

In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle bedrijven die onder de controlerende invloed van de 
moedermaatschappij - Greiner AG - staan, bij de volledige consolidatie betrokken. Een 
controlerende invloed bestaat wanneer de moedermaatschappij variabele terugbetalingen uit de 
dochtermaatschappij blootstelt en deze terugbetalingen door haar beslissingsbevoegdheid over 
de relevante processen beïnvloeden kan.

De eerste opname in de geconsolideerde jaarrekening volgt op de acquisitie onder toepassing 
van de acquisitiemethode volgens IFRS 3. Daarbij wordt de kostprijs van de verworven aandelen 
van het gedeeltelijke eigen vermogen tot op het tijdstip van acquisitie afgewogen. De reële waarde 
van de verworven, identificeerbare activa, schulden en voorwaardelijke verplichtingen tot aan het 
tijdstip van acquisitie overstijgende bedrag van de kostprijs wordt als bedrijfswaarde geboekt en 
deze waarde wordt jaarlijks gecontroleerd via de impairment test. Planmatige afschrijvingen 
vinden niet plaats. Extra kosten bij de kostprijs worden niet gewaardeerd maar in de winst- en 
verliesrekening opgenomen.

Ontstaat uit deze vergelijking een passief verschil, dan wordt dit na nieuwe controle van de 
waardering van activa en schulden in de winst- en verliesrekening van de geconsolideerde 
resultatenrekening opgenomen.

Minderheidsbelangen in eigen vermogen van de betrokken onderneming worden als afzonderlijke 
positie binnen het eigen vermogen geboekt. Ze worden op het tijdstip van acquisitie met hun 
overeenstemmende aandeel aan het identificeerbare netto kapitaal van het verworven bedrijf 
gewaardeerd. Wijzigingen in het geconsolideerd aandeel van een dochteronderneming en die 
niet tot het verlies van een controleerbaar deel leiden, worden als transacties in eigen kapitaal 
geboekt.

Het in de jaarresultaten opgenomen en aan de minderheidsbelangen toegewezen 
resultatengedeelte worden in de geconsolideerde resultatenrekening apart van het 
resultatengedeelte dat aan de eigendom van de moedermaatschappij toe te wijzen is, 
opgenomen.

Joint venture volgens IFRS 11 zoals bedrijven waarop een belangrijke invloed wordt uitgeoefend 

(geassocieerde bedrijven) worden volgens de Equity-methode in de geconsolideerde 
jaarrekening opgenomen voor zover zij voor de bemiddeling een zo getrouw mogelijk beeld van 
de vermogens-, financiële positie en rentabiliteit van belang is. Bij de Equity-methode worden de 
aandelen aan de kostprijs geboekt en nadien wordt hun waarde volgens de wijzigingen van het 
aandelenvermogen van het bedrijf verhoogd respectievelijk verminderd.
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Alle vorderingen en schulden, omzetten, rentelasten en -opbrengsten zoals overige opbrengsten 
en lasten uit de verrekening tussen de bedrijven van de consolidatiekring, worden geëlimineerd. 
Tussenresultaten uit leveringen intern in de holding worden, voor zover zij niet van ondergeschikt 
belang zijn, in ieder geval geëlimineerd.

Bij de tijdelijke verschillen uit de consolidatieverrichtingen worden de gevolgen van de 
inkomstenbelasting opgenomen en uitgestelde belastingen in aanmerking genomen.

2. Consolidatiekring

De vaststelling van de consolidatiekring heeft plaats volgens de principes van IFRS 10.

Als volgt werden in de geconsolideerde jaarrekening van Greiner AG 20 (vorig jaar: 19) 
binnenlandse en 69 (vorig jaar: 61) buitenlandse ondernemingen opgenomen waarin Greiner AG 
rechtstreeks of onrechtstreeks de meerderheid aan stemmen bezit.

Er werden 26 (vorig jaar: 21) verbonden ondernemingen opgenomen waarvan de invloed op de 
vermogens-, financiële positie en de rentabiliteit van de holding van onbeduidend belang is. 

Bij 1 (vorig jaar: 2) joint venture is er sprake van gemeenschappelijk leiderschap. Dit bedrijf wordt 
eveneens volgens de Equity-methode geboekt, zoals 10 bedrijven (vorig jaar: 5) waarop een 
relevante invloed wordt uitgeoefend.

Gedetailleerde informatie over de opgenomen en niet-opgenomen bedrijven van Greiner AG 
wordt in het overzicht van deelnemingen op 31.12.2020 in Bijlage 2 van de toelichting 
aangehaald.

De afsluitdatum voor alle van de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedrijven is 
31.12.2020.
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Wijzigingen in de consolidatiekring tijdens het boekjaar 2020:

De consolidatiekring evolueerde tijdens het boekjaar als volgt:

Volledige 
consolidatie

Boekhoudkundige 
verwerking 
Equity-methode

Toestand per 
01.01.2019 80 7

Vervreemdingen via: Fusies -1 0

Toevoegingen via: Wijziging consolidatievorm 3 0

Toestand op 
31.12.2019 82

7

Vervreemdingen via:
Wijziging van de consolidatievorm als 
gevolg van de verwerving van controle 
door aankoop van aandelen 

0 -2

Toevoegingen via:
Wijziging van de consolidatievorm als 
gevolg van de verwerving van controle 
door aankoop van aandelen 

7 5

Wijziging consolidatievorm 0 1

Toestand op 
31.12.2020

89 11

Tijdens het boekjaar werden verdere aandelen van de groep Eurofoam en Simplas S.p.A. 
verworven die tot controleverwerving leidden. Dit bedrijf wordt aldus niet meer via de Equity-
methode maar via een volledige consolidatie opgenomen.

Eurofoam GmbH

Op 2 april 2020 heeft Greiner AG een aankoop- en overnameovereenkomst ondertekend van 

meer dan 50% verwerving in Recticel Holding Noord B.V. met vestiging in Kesteren, Nederland 
waarvan de aandelen in het bezit waren van Eurofoam GmbH. Het afsluiten van de transactie en 
daarmee ook de overdracht van economische eigendom had plaats na de betreffende antitrust 
goedkeuringen op 30 juni 2020.

Eurofoam, opgericht in het jaar 1992 als een 50:50 Joint Venture van Greiner AG en het Belgische 
bedrijf Recticel S.A. met vestiging in Brussel, België, is de leidende fabrikant van polyurethaan en 
zacht schuim in Centraal en Oost-Europa. In twee bedrijfssectoren worden comfortschuim en 
technische schuimstof over een sterk netwerk van 36 productie- en verwerkingsbedrijven in bijna 
alle sectoren van de industrie geleverd. Het productenpalet omvat oplossingen uit speciale 
schuimstoffen voor woon- en slaapcomfort, de autoindustrie, vrije tijdsactiviteiten en sport, 
geneeskunde en geneesmiddelen, milieu en industrie zoals verpakkingsoplossingen.
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Greiner vervolgt zijn doel van duurzame, globale waakzaamheid met de NEVEON-divisie. Met 
Eurofoam als 100% dochtermaatschappij zal een uitbouw van de leidende positie in de 
schuimstoffensector in Centraal en Oost-Europa en daarmee ook een verdere versterking van de 
wereldvaardigheid, verder worden bereikt.

De tot aan de overnamedatum volgens de Equity-methode geboekte 50% aandelen in Eurofoam 

werden met de overname de andere aandelen aan de reële waarde ten bedrage van TEUR 
124.600 opnieuw gewaardeerd. Rekening houdend met de tot dan toe overeenkomstige in het 
eigen vermogen opgenomen bedragen uit de wisselkoersverschillen ten bedrage van TEUR -
3.656 resulteerde uit de overdracht naar de volledige consolidatie een niet-geldelijke opbrengst 
voor een totaal van TEUR 75.115 die in het resultaat van de aan de Equity-methode geboekte 
onderneming, opgenomen werd.

De reële waarde van de identificeerbare activa en schulden van Eurofoam stelde zich op 
verwervingsdatum als volgt samen:

Identificeerbare activa minus passiva (nettovermogen) TEUR
Immateriële activa 74.512

waaronder klantenrelaties 1) 70.738

Materiële vaste activa 159.330
Aandeel in ondernemingen via Equity-methode 4.628

Financiële en overige langetermijn activa 3.597
Actieve uitgestelde belastingen 1.541
Voorraden 27.958

Handelsvorderingen 38.800
Overige kortetermijn activa en vooruitbetalingen 4.831
Geldmiddelen en equivalent 29.984

Verplichtingen tegenover de werknemers -16.603

Passieve uitgestelde belastingen -24.717
Langetermijn financiële schulden -35.231
Kortetermijn voorzieningen -2.019

Handelsschulden -22.355
Kortetermijn contractverplichtingen -4.023
Kortetermijn financiële schulden -35.422
Schulden uit winstbelasting -1.252

Overige kortetermijn schulden -15.530
188.029

                                                            

1) De waarde van de klantenkring werd op basis van een DCF-waardering (discounted cash flow) uitgaande van historische 
klantengegevens zoals een marge van de WACC’s (Weighted average cost of capital - gewogen gemiddelde kosten van 
kapitaal) van 7,24% - 11,46% vastgesteld. De gebruiksduur van de klantenrelaties werd met 10 jaar vastgesteld.
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De bestemming van de reële waarde bij de materiële vaste activa resulteerde op basis van 
externe waarderingsvergoedingen onder de toepassing van goedgekeurde 
waarderingstechnieken. Als waarderingstechniek werd bij de immobiliën tastbare 
waardemethode gebruikt. Bij de technische installaties, machines en overige uitrustingen 
resulteerde de bestemming van de reële waarde op basis van de afgeschreven 
vervangingswaarde waarbij deze ook aanpassingen voor een fysieke verslechtering zoals een 
functionele revisie of economische veroudering weerspiegelen.

De reële waarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen bedraagt TEUR 41.558. Het 
brutobedrag van de vorderingen bedraagt TEUR 43.783. De waardering voor waarschijnlijk 
oninbare vorderingen bedraagt TEUR 2.225.

De berekening van fiscaal niet bruikbaar bedrijfs- of exploitatiekapitaal stelt zich als volgt samen: 

TEUR
Overgedragen vergoeding

Reële waarde van eerder verworven belangen 124.600
Geldmiddelen 184.523

minus het saldo van de identificeerbare activa 188.029

Goodwill 121.094

De in aanmerking genomen klantenrelaties werden over een periode van 10 jaar afgeschreven.

Was Eurofoam bereid om op 1.1.2020 volledig te worden geconsolideerd, dan bedroeg het 

bedrag van de geconsolideerde omzetverliezen TEUR 398.815 en van het resultaat na 
inkomstenbelasting TEUR 10.036. De onderneming droeg sedert 30.06.2020 met zijn 
omzetverlies van TEUR 230.201 bij aan de omzetverliezen van de holding. Het bedrag van het 
resultaat na inkomstenbelastingen voor dezelfde periode bedroeg TEUR 2.273.

Het resultaat de opname is door toepassingen op de impairment van de gebruiksrechten en 
klantenrelaties belast. 

De verbonden kosten aan de aggregatie van ondernemingen zijn ten bedrage van TEUR 2.359 
voor rechterlijke en uitzonderlijke advieskosten toegewezen. Zij worden in de uitzonderlijke 
uitgaven opgenomen.
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Simplas S.p.A (Italië)

De Greiner Extrusion Group GmbH verwierf al in 2018 40% belang in Simplas S.p.A. gevestigd 
in Varese, Noord-Italië. Simplas S.p.A. is een leidende aanbieder van werktuigen voor 
kunststoffolies en platenextrusie zoals voor bekleding- en coatingtoepassingen.

In het kader van de Shareholder Agreements van 11.06.2018 werd via optieovereenkomsten de 
mogelijkheid geleverd om in het jaar 2020 een aanvullende 20% evenals een 40% in 2022 van 
de resterende aandelen te verwerven.

Op 24 juni 2020 heeft de Greiner Extrusion Group GmbH via de uitoefening van de calloptie om 
een verdere 20% te verwerven, gebruik gemaakt. In de Joint Declaration van 25 juni 2020 werd 
de overgang van het economische eigen vermogen en daarbij de verwerving van de controle op 
30 juni bepaald. 

De tot aan de overnamedatum volgens de Equity-methode geboekte 40% aandelen in Simplas 
S.p.A. werden met de overname de andere aandelen aan de reële waarde ten bedrage van TEUR 
4.457 opnieuw gewaardeerd. Rekening houdend met de lopende verbonden resultaatovername 
ontstond een winst uit de nieuwe waardering met de Fair-Value van de oude aandelen ten 
bedrage van TEUR 516.

De reële waarde van de identificeerbare activa en schulden van Simplas S.p.A. stelde zich op 
verwervingsdatum als volgt samen:

Identificeerbare activa minus passiva (nettovermogen) TEUR
Immateriële activa 1.502

waaronder klantenrelaties 1) 1.480

Materiële vaste activa 4.152

Voorraden 2.456
Handelsvorderingen 805
Overige kortetermijn activa en vooruitbetalingen 327
Geldmiddelen en equivalent 2.643

Verplichtingen tegenover de werknemers -711
Langetermijn voorzieningen -90
Passieve uitgestelde belastingen -847
Langetermijn financiële schulden -157

Kortetermijn voorzieningen -43
Handelsschulden -1.320
Kortetermijn contractverplichtingen -1.256

Kortetermijn financiële schulden -286
Overige kortetermijn schulden -574

6.602

                                                            

1) De waarde van de klantenkring werd op basis van een DCF-waardering uitgaande van historische klantengegevens zoals 
een marge van de WACC van 8,89% vastgesteld. De gebruiksduur van de klantenrelaties werd met 10 jaar vastgesteld.
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De bestemming van de reële waarde bij onroerend goed resulteerde op basis van externe 
waarderingsvergoedingen onder de toepassing van goedgekeurde waarderingstechnieken.

Geen van de Leveranciers- en uitzonderlijke vorderingen kenden een waardevermindering en er 
bestaat een noodzakelijke waardecorrectie voor waarschijnlijke oninbare vorderingen.

De berekening van de belastbare niet bruikbare goodwill die onder toepassing van de Partial-
Goodwill-Methode resulteerde, heeft als volgt plaats:

TEUR
saldo van de identificeerbare activa en overgenomen schulden 6.602

Waarvan 60% belang Greiner Extrusion Group GmbH 3.961
Overgedragen vergoeding

Reële waarde van eerder verworven belangen 4.457
Geldmiddelen 1.942

Goodwill 2.437

De in aanmerking genomen klantenrelaties werden over een periode van 10 jaar afgeschreven.

Voor het resterende belang van 40% in Simplas S.p.A. bestaat er zowel een call-optie voor de 

Greiner Extrusion Group GmbH als een put-optie voor de niet-controlerende aandeelhouder die 
tijdens het jaar 2022 op basis van EBITDA-multiplicatoren zal uitgevoerd kunnen worden. Daar 
er geen beperking van de vennootschapswet over minderheidsbelangen met betrekking tot het 
stemrecht, beslissingname en dividendenclaims bestaat, werd geen „present ownership” 
gerechtvaardigd en had de opname van een aandeel voor minderheidsbelangen ten bedrage van 
TEUR 2.641 plaats.

Tegelijkertijd werd, op basis van een putoptie van de minderheidsbelangen, voor de 
waarschijnlijke aankoopprijs een schuld ten bedrage van TEUR 2.921 op het passief geboekt. De 
berekening van de schuld gebaseerd op de planning van Simplas S.p.A. en werd onder 
toepassing van een rentevoet voor vreemd kapitaal ter hoogte van 1% verdisconteerd. De schuld 
wordt in de posten „Overige langetermijn schulden” opgenomen.

Was Simplas S.p.A. bereid om op 01.01.2020 volledig te worden geconsolideerd, dan bedroeg 
het bedrag van de geconsolideerde omzetverliezen TEUR 8.068 en van het resultaat na 
inkomstenbelasting TEUR 604. De onderneming droeg sedert 30.06.2020 met zijn omzetverlies 
van TEUR 5.429 bij tot de omzetverliezen van de holding. Het bedrag van het resultaat na 
inkomstenbelastingen voor dezelfde periode bedroeg TEUR 468.

Het resultaat de opname is door toepassingen op de impairment van de gebruiksrechten en 
klantenrelaties belast. 

De verbonden kosten aan de aggregatie van ondernemingen zijn ten bedrage van TEUR 27 voor 
rechterlijke en uitzonderlijke advieskosten toegewezen. Zij worden in de uitzonderlijke uitgaven 
opgenomen.
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V. Wisselkoersverschillen

De valuta van het verslag van de holding Greiner is euro. De jaarrekening vervat in de consolidatie 
en niet in de rapporteringsvaluta geboekte bedrijven worden volgens het concept van de 
functionele valuta in euro omgerekend. Bij gemene bedrijven is dit de actuele lokale valuta daar 
de bedrijven hun exploitatie uit financieel, economisch en organisatorisch oogpunt zelfstandig 
beheren.

De omrekening gebeurt via toepassing van de aangepaste referentiekoers. De totale activa en 
schulden worden aan de actuele gemiddelde wisselkoers op balansdatum, de eigen 
vermogensposten met historische aankoop- en startkoersen omgerekend. De omrekening van 
opbrengsten en uitgaven gebeurt via de jaarlijks gemiddelde koersen. De 
omwisselingsverschillen die hieruit ontstaan, worden geboekt tegen reële waarde in de 
uitzonderlijke opbrengsten.

De bewegingen in de groepsinvesteringen en geconsolideerde voorzieningen werden aan 
gemiddelde koersen opgenomen. Wijzigingen van de gemiddelde wisselkoers op balansdatum 
tegenover vorig jaar zoals verschillen die uit de toepassing van de gemiddelde koersen voor de 
omrekening van de wijzigingen tijdens het boekjaar ontstaan, worden in groepsinvesteringen en 
-voorzieningen als „wisselkoersverschillen” apart geboekt.

Wisselkoersverschillen uit de omrekening van monetaire valutaposten in de individuele 
jaarrekeningen, die door wisselkoersfluctuaties tussen boeking van de transactie en balansdatum 
ontstaan, worden in de betreffende periode in de resultatenrekening opgenomen. Koerswinsten 
worden onder de uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten en koersverliezen onder de uitzonderlijke 
koersuitgaven toegewezen.

Koerswinsten en -verliezen uit financiële schulden en geldmiddelen en equivalent zoals financiële 
vorderingen worden in het financiële resultaat toegewezen.

Valutaverschillen bij monetaire vreemde valutaposten die economische tot een aandeel van een 
buitenlandse dochteronderneming behoren, zoals bijvoorbeeld langetermijn kredieten en 
voorschotten, worden in de winst- en verliesrekening met de eigen middelen verrekend.

Niet monetaire posten, die aan de kostprijs worden gewaardeerd, worden met de historische 
koers omgerekend.
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De voor de valutaomrekening aan de basis liggende wisselkoersen voor de in de geconsolideerde 
jaarrekening concrete valuta’s behalve de Euro-zone hebben zich als volgt ontwikkeld:

Referentiekoers
Jaarlijks gemiddelde 

koers

1 EUR komt overeen met 31.12.2020 31.12.2019 2020 2019

US-dollar USD 1,227 1,123 1,147 1,119

Zwitserse frank CHF 1,080 1,085 1,071 1,111

Britse pond GBP 0,899 0,851 0,889 0,876

Tsjechische kroon CZK 26,242 25,408 26,498 25,659

Poolse zloty PLN 4,560 4,257 4,468 4,299

Hongaarse forint HUF 363,890 330,530 354,052 325,752

Romeinse lei RON 4,868 4,783 4,843 4,750

Zweedse kroon SEK 10,034 10,447 10,482 10,582

Chinese renminbi CNY 8,023 7,821 7,897 7,724

Turkse lira TRY 9,113 6,684 8,158 6,358

Mexicaanse peso MXN 24,416 21,220 24,730 21,608

Servische dinar RSD 117,580 117,593 117,573 117,848

Russische roebel RUB 91,467 69,956 84,225 72,218

Bosnische mark BAM 1,956 1,956 1,956 1,956

Zuid-Afrikaanse rand ZAR 18,022 15,777 18,914 16,170

Thaise baht THB 36,727 33,415 35,902 34,592

Japanse YEN JPY 126,490 121,940 121,884 121,959

Braziliaanse real BRL 6,374 4,516 5,999 4,417

Op jaarbasis (referentiekoers) verzwakken de volgende valuta tegenover de Euro: BRL met 
41,1%, TRY met 36,3% en RUB met 30,7%. Een opwaardering tegenover de EUR tijdens het jaar 
2020 deed zich voor bij de SEK met 3,9% en de CHF met 0,5%.
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Boekhoudkundige regels en waarderingsvoorschriften

De jaarrekeningen van de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedrijven worden 

volgens uniforme boekhoudkundige en waarderingsregels opgesteld. Hiertoe worden de volgens 
landspecifieke of internationale voorschriften voor de opstelling van jaarrekeningen aan de 
uniforme boekhoudkundige en waarderingsregels voor consolidatie aangepast. De auditors van 
de buitenlandse dochterondernemingen hebben bevestigd dat de beschreven boekhoudkundige 
regels in alle punten werden opgevolgd.

Aan enkele balansposten toerekenbare boekhoudkundige en waarderingsregels worden bij de 
toelichtingen van de betreffende activa en schulden uitgevoerd.

Daarenboven worden onderstaande beginselen bij de boekhouding en waardering van activa en 
schulden uniform voor alle opgestelde verslagperioden toegepast:

Tijdstip van winstname

De opbrengstrealisatie heeft plaats met de verwerving van de beschikkingsmacht zoals de 

voordelen van de klanten over de overeengekomen goederen en diensten. De 
opbrengstenrealisatie heeft plaats met dat bedrag dat de onderneming in ruil voor de goederen 
en dienstverlening naar verwachting zal ontvangen. Rentebaten worden rekening houdend met 
de effectieve rentemethode pro rata temporis gerealiseerd. Dividendopbrengsten worden met het 
ontstaan van de rechtsaanspraak geregistreerd (zie punt IX.1.).

Waardevermindering volgens IAS 36

Volgens IAS 36 wordt voor immateriële activa en materiële activa op elke balansdatum 
gecontroleerd of de aanwijzingen voor waardeverminderingen voorliggen. Liggen zulke 
aanwijzingen voor dan wordt een waarderingstest uitgevoerd. Onafhankelijk daarvan, of 
aanwijzingen voor mogelijke waardeverminderingen bestaan, worden immateriële activa met 
onbepaalde gebruiksduur zoals goodwill jaarlijks op een eventueel bestaand 
waardeverminderingsbehoefte onderzocht. Goodwill en bedrijfsmiddelen die onder de toepassing 
van de zogenoemde „Partial-Goodwill”-methode berekend worden, worden als doel voor 
waardeverminderingstesten onder de toepassing van actuele deelnemingsquota op 100% 
geëxtrapoleerd.

In het kader van de waarderingstesten wordt de realiseerbare waarde van de activa bepaald. 

De realiseerbare waarde is gedefinieerd als de hogere waarde uit de reële waarde met de 
kosten voor vervreemding en de gebruikswaarde in mindering gebracht.
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De realiseerbare waarden wordt onder toepassing van de Discounted-cashflow-methode 
gecontroleerd waarbij een jaarlijks geactualiseerde kapitaalkostenrentevoet (WACC) wordt 
gebruikt die onder gebruik van een groep aan vergelijkende waarden (Peer Group) volgens de 
bedrijfsbranches gedifferentieerd wordt berekend. De in de opname gebrachte WACC volgens 
belastingen weerspiegelt de actuele marktinschattingen en het speciale risicoprofiel rekening 
houdend met de toepasselijke valuta. De in het verslagjaar in de opname gebrachte WACC’s 
bewogen zich binnen een bereik van 5,9% tot 14,1% (vorig jaar: 5,1% tot 16,0%).

De via de Discounted-Cashflow-Methode onderliggende cashflow’s zijn gebaseerd op een van 
het management goedgekeurd bedrijfsjarenplan voor het boekjaar 2021 en de planning op 
middellange termijn voor een periode van 3 jaar meer (2022-2024). Volgens de periode van 
detailplanning werd de waardebijdrage vanaf het jaar 2025 zich baserend op de 
veronderstellingen van de laatste jaren door de opname van een tijdloze rente in aanmerking te 
nemen waarbij rekening wordt gehouden met de planningsonzekerheden op grond van de 
planningshorizonten en de sterke volatiliteit van de financiële en grondstofmarkten door kortingen 
bij de toekomstige geldstromen. Er werd geen groeipercentage in de tijdloze rente gepland. 

De Greiner-groep heeft alle voor de waardeverminderingstesten concrete hypothesen voor de 
achtergrond van de COVID-19-crisis overeenkomstig de actuele methoden gecontroleerd. Bij de 
door geldmiddelen genererende eenheden worden de voor de Cashflow-prognoses noodzakelijke 
planningen op middellange termijn overeenkomstig geactualiseerd, bij de bedrijven van 
Aerospace en Perfoam-groep werd de fase van detailplanning met 2 jaar verlengd. 

Bij goodwill en bedrijfsmiddelen zoals enkele activa voor de van de realiseerbare waarde niet 

apart kan worden berekend, heeft de impairmenttest op basis van geldmiddelen genererende 
eenheid (Cash Generating Unit, CGU) plaats. Als CGU wordt de kleinste eenheid gebruikt, 
waarvan de te controleren goodwill respectievelijk de activa op een vooropgestelde vaste basis 
kan worden ingedeeld. In de Greiner-holding vormen de juridisch zelfstandige bedrijfseenheden 
een CGU.

Waardeverminderingen worden door waardecorrecties rekening gehouden met de in de 
geconsolideerde resultatenrekening onder de posten „afschrijvingen”, vastgesteld. 

Bij afschaffing van de basis voor een waardevermindering resulteert, behalve bij goodwill en 

bedrijfsmiddelen, een waardeverhoging. De als gevolg van de waardeverhoging verkregen 
boekwaarde moet daarbij de geamortiseerde kostprijs niet overschrijden. De waardeverhogingen 
worden in de geconsolideerde resultatenrekening onder de uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten 
geboekt.
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Overheidssubsidies

Openbare investeringssubsidies voor beleggingen worden op het tijdstip van de bindende 
toezegging als passieve overlopende rekeningen onder de balansposten „overige schulden” toe 
te kennen en over de planmatige gebruiksduur van de activa in de winst- en verliesrekening 
geliquideerd. De liquidatie wordt in de posten „Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten” opgenomen.

Bij gesponsorde renteloze of (in vergelijking tot marktrentevoet) leningen tegen lage rentevoet 

wordt het voordeel uit contante waarde losgekoppeld en apart opgenomen. Het verschil tussen 
de nominale en contante waarde wordt als passieve overlopende rekening geboekt en over de 
gebruiksduur van de gesponsorde investeringen losgekoppeld.

Uitzonderlijke overheidssubsidies voor kostenvergoeding worden in elke periode als uitzonderlijke 

bedrijfsopbrengsten geboekt, waarin de overeenstemmende kosten ontstaan, behalve dat de 
ontvangen subsidies hangen van nog niet toereikende waarschijnlijkheid van voorwaardelijke 
voorwaarden af.

Voor verkoop weerhouden langetermijn activa

Langetermijn activa die tot vervreemding worden weerhouden, worden met de lage waarde uit de 
boekwaarde en bijhorende reële waarde met de vervreemdingskosten in mindering gebracht, 
gewaardeerd. De planmatige afschrijving gebeurt volgens IFRS 5.

Bepaling van de reële waarde volgens IFRS 13

De berekening van de reële waarde heeft plaats in de Greiner holding volgens de normen van 
het IFRS 13.

Volgens deze norm wordt de bijhorende reële waarde als prijs gedefinieerd die in een ingedeelde 
bedrijfsvoorval tussen de marktdeelnemers op de waarderingsdatum voor de verkoop van activa 
respectievelijk voor de overdracht van een schuld, betaald moet worden.

Daarvoor zijn de waarderingspremies (optimale gebruik) de voor de activa of de schuld 
voordeligste markt zoals deze, afhankelijk van de tot ter beschikking gestelde gegevens, 
adequate waarderingstechnieken vast te leggen. 
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Bij de bepaling van de bijhorende reële waarde van een activa of schuld maakt de holding gebruik 
van zover als mogelijk op de markt geobserveerde gegevens.

Zich baserend op de in de waarderingstechnieken toegepaste inputfactoren worden de bijhorende 
reële waarden in verschillende fasen in de Fair-Value-hiërarchie ingedeeld:

- Fase 1 - Inputfactoren zijn in actieve markten voor identieke activa of schulden genoteerde 
prijzen.

- Fase 2 - inputfactoren zijn andere als die in Fase 1 genoemde marktprijsnoteringen, die 
voor de activa of de schulden ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks zijn te observeren 
(zoals bijvoorbeeld prijsnoteringen voor soortgelijke activa of schulden op actieve of niet 
actieve markten) of andere inputfactoren dan prijsnoteringen die voor de activa of de 
schulden kunnen worden geobserveerd (zoals rentevoeten en -curves, impliciete 
volatiliteiten, Credit Spreads).

- Fase 3 - Inputfactoren zijn geen waarneembare gegevens

Verdere informatie tot de bij de bepaling van de bijhorende reële waarde van genomen 
hypothesen zijn in de toelichting onder „als financiële investering weerhouden immobiliën” (punt 
X.3.) zoals de financiële instrumenten (punt XI.1.) vermeld.
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VII. Impact van COVID-19-crisis op de geconsolideerde jaarrekening 

De Greiner-groep onderscheidt zich door een sterke diversificatie van hun producten en 

afzetmarkten, wat concreet bijdroeg ondanks het feit dat enkele bedrijfsbranches door de COVID-
19-pandemie sterk aangetast werden, de groep in het algemeen een stabiel en zeer succesvol 
boekjaar kon voorleggen.

Daar er geen onzekerheden met betrekking tot de continuïteit van de onderneming voor Greiner 

bestaan, wordt bij de boekhouding en waardering van de activa en schulden van de voortzetting 
van de onderneming uitgegaan.

Gevolgen op de rentabiliteit:

In de bedrijfstak Greiner Bio-One is gelukt om het succesvolle, innovatieve product ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te ontwikkelen en dit met succes op de markt te 
plaatsen, wat tot meer dan gemiddelde orderontvangsten en aanzienlijke omzetstijgingen 
leidde. In de bedrijfstak Greiner Packaging werd men binnen het jaar zwaar met sterke 
vraagfluctuaties geconfronteerd, in het algemeen kon echter een lichte omzetstijging worden 
behaald, hoewel het gedrag van de klanten voor nieuwe projecten gematigd was.

Sterk aangetast waren daarentegen de bedrijfstakken Extrusion en NEVEON en vooral bij deze 
laatste de mobiliteitsbranche met de ondernemingsgroep Aerospace en Perfoam. Vanaf het 
tweede kwartaal waren enorme terugvallen van de opdrachten op te merken, vele opdrachten 
van OEM-klanten en vluchtlijnen geannuleerd respectievelijk verschoven. Bij Perfoam kon bij de 
hoofdklanten door grootschalige fabriekssluitingen in het eerste halfjaar een omzetvermindering 
van ongeveer 20% worden vastgesteld. In de sector Living & Care kon door de lockdown in de 
handel al in het eerste halfjaar een belangrijke afname van de vraag naar gestoffeerde meubels 
en matrassen worden waargenomen, door de buitenproportioneel hoge vraag naar 
woningsinrichtingsdecoratie tijdens het tweede halfjaar kon de terugval bijna geheel worden 
ingehaald.

Het onderdeel Greiner Extrusion eindigde het huidige boekjaar met een duidelijk lager 
exploitatieresultaat in vergelijking met vorig jaar. Als gevolg van de tijdelijke fabriekssluitingen van 
talrijke klanten evenals een grote terughoudendheid van de klanten bij investeringen, was de 
sector Greiner Extrusie vooral in het 2de en 3de kwartaal 2020 geconfronteerd met een sterke 
daling van de orders en bijgevolg ook met een drastische vermindering van de 
capaciteitsbenutting.

De negatieve ontwikkelingen in de branche Extrusion en NEVEON werd met 
kostenbesparingsprogramma’s en kortetermijn modellen tegengestuurd. Er werden 
hulppakketten van openbare hand in aanspraak genomen waarvan de omvang verschilde van 
land tot land. Onder de Oostenrijkse normen kreeg Greiner staatsondersteuning in samenhang 
met kortetermijn modellen. Tijdens de verslagperiode werden openbare subsidies ten bedrage 
van TEUR 6.562 onder de uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten van de winst- en verliesrekening 
opgenomen.
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In het kader van de in het boekjaar 2020 ingevoerde COVID-19 investeringspremie voor bedrijven 
had Greiner investeringssteun ten bedrage van MEUR 3,7 voor investeringsvolumes van rond 
MEUR 33. De opname van investeringsvorderingen heeft slechts plaats, wanneer toereikende 
garantie daarover bestaat, dat zij toegekend worden en dat de voorwaarden voor de toepassing 
vervuld zijn. Een opname in de winst- en verliesrekening volgt proportioneel over de gebruiksduur 
van de verworven kapitaalgoederen. Er zijn aldus geen gevolgen op de resultaten van het 
boekjaar.

De grondstofprijzen hadden een positieve invloed op de resultaten die duidelijk lager waren dan 
die van het vorige jaar, waarbij in het bijzonder tijdens het tweede kwartaal een duidelijke terugval 
kon worden waargenomen. Daarentegen kon men in het vierde kwartaal door de productieuitval 
bij grondstofleveranciers en een daarmee sterk gepaard gaande voorzieningssituatie een 
trendomkeer vaststellen, die tot een bron voor prijsverhogingen heeft geleid.

Uitzonderlijke kosten (met name in de administratie en bedrijfszone) konden door de COVID-19 
en door een strenge kostendiscipline verminderd worden. Anderzijds, voerden 
wisselkoersverliezen als gevolg van sterke fluctuerende wisselkoersen ten bedrage van MEUR 
11,7 tot een duidelijke resultaatbelasting.

Gevolgen op de vermogenssituatie en financiële positie:

Bij het voorliggen van bepaalde indicatoren („triggering events” vereist het IAS 36 de doorvoering 
van een waardeverminderingsbeoordeling. De bestaande onzekerheden en de negatieve invloed 
van de COVID-19-pandemie op het bedrijfsverloop van de branches Extrusion en NEVEON 
werden als indicatoren voor een waardeverminderingsbeoordeling de immateriële en materiële 
activa beoordeeld.

Voor de doorgevoerde impairmenttesten werd de goedgekeurde planning 2021-2023 op de 
geldigheid gecontroleerd. Vooral de korte en middellange termijn resultaten en cashflow-
prognoses werden onder bijzondere aandacht van de COVID-19-pandemie op basis van de 
actuele inschatting van het management opnieuw geëvalueerd en aangepast zoals voor een jaar 
uitgebreid. 

Uit de doorgevoerde impairmenttesten verkreeg men een afschrijvingsbehoefte van TEUR 18.145 
op immateriële activa en van TEUR 4.204 op materiële activa. Gebruiksrechten werden ten 
bedrage van TEUR 3.180 gedevalueerd.

Op grond van de COVID-19-pandemie werd een versterkt vorderingsmanagement en -controle 
gevoerd. Hiertoe werd in het bereik van de handelsvorderingen de Expected-Credit-Loss-Sätze 
(ECL) aangepast (vergelijking van deze uitvoeringen onder punt XI.2.). De gevolgen daaruit 
waren qua bedrag niet wezenlijk respectievelijk tot dusver was er geen wezenlijk betalingsverzuim 
waar te nemen. 
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De betreffende IFRS 16 gepubliceerde bevrijding van de beoordeling, of op grond van de COVID-
19-pandemie toegekende huurconcessies een leasingwijziging doorvoeren, werd hoewel in 
overweging genomen, kwam het alleszins tot geen concrete uitstellen van betaling of huurvrije 
perioden onder de leasingcontracten als gevolg van de COVID-19-pandemie.

In het kader van de COVID-19-pandemie werden in enkele landen belastbare 
ondersteuningsmaatregelen aangeboden. Greiner had in enkele gevallen in niet concrete omvang 
rentevrije belastinguitstel of de verschuiving van belastbaar in aanspraak genomen. Op de 
afdwingbaarheid van belastbare overgedragen verliezen konden eigenlijk geen concrete 
gevolgen vastgesteld worden, hoewel bij enkele bedrijven voor de eerste maal 
waarderingscorrecties op actieve uitgestelde belastingen voor de opname konden worden 
aangebracht.

In het kader van de winstbelastingen werden in de landen waar Greiner belastingplichtig is, geen 
noemenswaardige belastingwijzigingen vastgesteld.

In de Greiner-groep kwam het door de COVID-19-pandemie noch tot een aantasting van de 
liquiditeitspositie noch tot een aantasting van de financiële stabiliteit. In geen enkele vestiging 
moesten nieuwe onderhandelingen betreffende verlenging van termijnen of de amendering van 
financiële covenants met externe financieringsorganen gevoerd worden.

Tot dekking van de liquiditeit werden van de Greiner-groep vanaf het begin van de COVID-19-

pandemie speciale leningen in het kader van controlebank-herfinanciering ten bedrage van TEUR 
42.420 opgenomen die ten bedrage van TEUR 28.460 inmiddels praktisch voortijdig teruggesluisd 
werden.

Verdere informatie over de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie op de Greiner-
groep bevindt zich in het jaarverslag.
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VIII. Schattingen en onzekerheden bij beoordelingen 
discretionaire bevoegdheid en veronderstellingen

De opmaak van de geconsolideerde jaarrekening vereist discretionaire beoordeling, schattingen 
en hypothesen over toekomstige ontwikkelingen die de geboekte activa en schulden, de 
vermelding van uitzonderlijke verplichtingen op balansdatum en de opname van kosten en 
resultaten tijdens het boekjaar beïnvloeden. Concrete resultaten kunnen van deze schattingen 
afwijzen. Toegepaste schattingen en gedane aannames worden voortdurend gecontroleerd en 
eventueel prospectief aangepast.

Het principe van true and fair view (juist en getrouw beeld) wordt ook bij de toepassing van 
schattingen onbeperkt gehandhaafd.

In het bijzonder bij de volgende hypothesen en inschattingen bestaat er voor Greiner geen risico 
dat het tijdens de toekomstige bedrijfsjaren tot een aanpassing van de activa en schulden komt:

- De voor de uitvoering van de waardeverminderingstesten voor immateriële activa, 

goodwill en materiële activa vereiste hypothesen over toekomstige kredietoverschotten 
respectievelijk toekomstige cashflows zoals toegepaste kortingstarieven. 

- De in het kader van de realisatie van opbrengsten volgens IFRS 15 te stellen hypothesen 

met name in samenhang met de periodieke gerealiseerde opdrachten zoals bijvoorbeeld 
de inschatting van de doelgerichte opbrengsten en nog eventuele opdrachtkosten. Verdere 
details over de realisatie van opbrengsten worden in Punt IX.1. vastgesteld.

- Hypothesen in het kader van de kredietrisico’s, op basis waarvan waardecorrecties op 

handelsvorderingen worden gevormd, zoals bijvoorbeeld inschatting van de 
klantenbonussen, uit de analyse van de vroegere afgeleide verwachtingen tot het 
financiële beleid en toekomstgerichte prognoses. Toelichting van de waardecorrecties 
vindt u onder punt XI.2.

- De van de waardering van de langetermijn verplichtingen tegenover de werknemers 

onderliggende hypothesen tot het factuurtarief, tot pensioengerechtigde leeftijd, tot de 
levensverwachting, tot de fluctuatiepercentages en tot de toekomstige loons- en 
pensioenstijgingen. De daaruit ontstane gevoeligheden worden onder Punt X.16. uiteen 
gezet.

- Hypothesen over de toegangswaarschijnlijkheid van toekomstige ontwikkelingen en 
omvang van de prospectieve uitstroom van fondsen in het kader van de boekhouding van 
uitzonderlijke voorzieningen. Verdere gegevens vindt u in punt X.17.
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- Hypotheses over het verdienen van toereikend belastbaar inkomen, waarop de 
boekhouding van de actieve uitgestelde belastingen op overgedragen verliezen 

gebaseerd is.
- Discretionaire oordelen bij de bepaling van de leaseduur met betrekking tot de 

beoordeling, of het voldoende is dat overeengekomen verlengings- of opzegopties 
uitgeoefend worden of niet. Verdere hypotheses over de geraamde leaseduur van 
contracten met onbepaalde duur. Verdere gegevens vindt u in punt X.3.

- De tot verdiscontering van toekomstige leasebetalingen toegepaste rentevoeten zijn 

onderworpen aan hypotheses voor zover ze niet via overeenkomst werden bepaald. In dit 
geval wordt op een rentevoet voor grensleningen afgesloten wat de met het 
leasingcontract verbonden risico afdekt. Verdere informatie vindt u in punt X.3.

Op grond van de wereldwijde heersende COVID-19-pandemie zijn deze hypotheses, schattingen 
en discretionair oordeel onderworpen aan een verhoogde onzekerheid.

Dit treft vooral alle schattingen in het kader van de berekening van mogelijke 
waardeverminderingen van niet financiële activa, zoals goodwill en bedrijfsmiddelen en 
uitzonderlijke immateriële activa. In het bijzonder de verhoogde onzekerheden met betrekking tot 
de toekomstige cashflow hebben hier overeenkomstig vermelding in het onder punt vermelde 
gevoeligheidsanalyses gevonden.

Verhoogde onzekerheden resulteren uit de sterke fluctuaties van de grondstofprijzen ook in de 
sector van de berekening van de netto-desinvesteringen van voorraden en de waardering van 
voorzieningen voor lopende risico’s uit zwevende contracten.

Anderzijds wordt het risico van verhoogd vorderingsverzuim van klanten, waarmee een verhoging 
van de Expected Credit Losses rekening wordt gehouden, van het management vergelijkingswijze 
wordt ingezet. Vergelijk deze betrokken uitvoeringen onder punt XI.2.

Evenzo werd het risico van niet voldoende voorhanden toekomstige belastbare inkomsten voor 
actieve uitgestelde belastingvorderingen uit tijdelijke verschillen en overgedragen verliezen door 
de vorming van waardecorrecties hiermee inmiddels rekening gehouden. Vergelijk deze 
betrokken uitvoeringen onder punt X.6.
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Toelichtingen tot de geconsolideerde resultatenrekening

Opbrengsten

De omzetopbrengsten worden naargelang de volgende regio’s (eindbestemmingen) 
samengesteld:

in TEUR 2020 2019

Oostenrijk 87.681 82.442

Duitsland 353.588 300.394

Overige EU-landen 687.312 515.000

Overige Europa 165.383 141.299

Noord-Amerika 319.786 181.719

Midden- en Zuid-Amerika 45.132 57.237

Azië 133.539 150.211

Rest van de wereld 34.737 34.021

1.827.159 1.462.322

Greiner genereert zijn omzetopbrengsten concreet uit de verkoop van eigen productie en 
handelswaren. De in de geconsolideerde resultatenrekening toegewezen omzetopbrengsten 
betreffen volledig opbrengsten uit contracten met klanten. De omzet wordt op basis van de 
contractuele met de klant vastgelegde vergoeding gewaardeerd. Voor zover deze ook variabele 
bestanddelen bevat, zoals dit bij bonussen het geval is, worden deze in de omvang voorzien 
waarvoor zij hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden.

De omzetrealisatie vindt plaats ofwel over een bepaalde periode ofwel op een bepaald tijdstip. Bij 
Greiner worden met name voor de volgende prestatieverplichtingen omzetopbrengsten over 
een periode gerealiseerd:

- Ontwikkelingsprestaties, die in de sector Greiner Perfoam van de divisie NEVEON voor 

klanten van de automobielindustrie voor opname van de serieproductie worden geleverd 
zoals ontwikkelingsprestaties in samenhang met het product „Greiner eHealth 
Technologies”, een software-oplossing voor klanten van Greiner Bio-One.

- Klantspecifieke werktuigen, die voor de volgende serieproductie ontwikkeld en 
gefabriceerd worden. Dergelijke werktuigprojecten betreffen voornamelijk de sector van 
Greiner Perfoam, Greiner Packaging (voor enkele klanten in de Food en Non-Food 
sector) en Greiner Bio-One (voor OEM-klanten).

- Klantspecifieke serie-onderdelen die gedeeltelijk voor klanten in de sector van Greiner 
Packaging, NEVEON en Greiner Bio-One worden geproduceerd en verkocht.

- Produceren van extrusielijnen, werktuigen en volledige uitrustingen voor de profielextrusie 
die voor de klanten van Greiner Extrusion uitsluitend via opdracht plaatshebben.
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In het kader van bovengenoemde prestatieverplichtingen zijn de opbrengsten periodiek te 
realiseren terwijl doorgaans een klantspecifieke activa zonder alternatieve gebruiksmogelijkheid 
geproduceerd wordt waarvoor tijdens de contractuitvoering een betalingsaanspraak voor de 
reeds verrichte prestatie (kosten verhoogd met de overeenstemmende winstmarge) bestaat.

De omzet- en resultatenrealisatie bij de periodieke omzetrealisatie heeft plaats via de 

inputgeoriënteerde „cost-to-cost”-methode op grond van de prestatievoortgang. Bij de „cost-to-
cost”-methode worden omzetten en contractopbrengsten in verhouding met de werkelijk 
gemaakte productiekosten tot de verwachte gezamenlijke kosten, opgenomen. Deze realisatie 
baseert zich op inschattingen die onder opname van alle informatie op balansdatum getroffen 
worden. Wijzigingen op grond van werkelijke waarde volgens de balansdatum zijn mogelijk.

Lopende risico’s uit een klantencontract worden volgens IFRS 15 in samenhang met IAS 37 

onmiddellijk als kosten en door de vorming van een voorziening volgens IAS 37.66 opgenomen. 
Vooral bij complexe en strenge prestatieverplichtingen bestaat het risico dat de werkelijk 
gemaakte kosten van de oorspronkelijke inschatting van de totale kosten afwijkt.

Indien wijzigingen moeten worden uitgevoerd bij de getroffen hypotheses en discretionaire 
oordelen, dan kunnen deze tot wijzigingen van activa en voorzieningen leiden zoals de resultaten 
van toekomstige perioden beïnvloeden. 

Indien de randvoorwaarden voor de periodieke omzetrealisatie niet vervult worden, komt het tot een 

realisatie van opbrengsten op het tijdstip waarop de klant de beschikkingsmacht over de 
overeengekomen goederen en dienstverlening verlangt en voordeel uit deze kan halen. De 
prestatieverplichting is doorgaans met de afname van activa door de klanten respectievelijk door 
eigendomsoverdracht volgens leveringsvoorwaarden uitgevoerd.

De tijdstipbetrokken opbrengst komt bij Greiner concreet voor standaardproducten in de sector 

van Greiner Packaging, Greiner Bio-One en NEVEON van toepassing.

Facturen worden overeenkomstig contractvoorwaarden opgesteld waarbij de 
betalingsmodaliteiten onder andere van de aard van de prestatieverplichting en van het 
kredietrisico van de klant afhangen en overeenkomstig kunnen variëren.

Binnen het bereik van opdrachtuitvoering bestaan gedeeltelijk contracten die impliciete 
financieringstoezeggingen omvatten en een belangrijke financieringsbestanddeel aantonen. 
Tijdens het boekjaar werd daaruit een rentebedrag ten bedrage van TEUR 69 (vorig jaar: TEUR 
125) in de financiële resultaten opgenomen.

Er bestaan geen terugname-, vervangings- en soortgelijke verplichtingen waarvoor een 
terugbetalingsverplichting bij gelijktijdige opname van activa voor de verwachte retouren gevormd 
wordt.
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Voor garantieverplichtingen worden voorzieningen in overeenstemming met IAS 37 opgenomen. 
Verdere garanties die over de wettelijke minimale garantieplicht stijgen, doen zich bij Greiner 
zelden voor. Het gaat zich niettemin om garantieprestaties die over de industrienorm stijgen, 
waardoor geen „service typegaranties” voorliggen waarvoor een aparte prestatieverplichting moet 
worden voorzien.

Contractuele saldi

De volgende tabel toont de begin- en eindwaarden van de vorderingen en andere in samenhang 
met klantengerelateerde activa en schulden:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Handelsvorderingen 286.847 211.045

Langetermijn contractactiva uit

Ontwikkelingsdiensten 1) 1.114 1.942

klantenspecifieke werktuigen 0 50

waardevermindering volgens IFRS 9 in mindering -1 -1

Boekwaarde 1.113 1.992

Kortetermijn contractactiva uit

Ontwikkelingsdiensten 1.029 1.162

klantenspecifieke werktuigen 10.875 11.667

Opdrachtuitvoeringen 4.810 5.259

klantenspecifieke bedieningsorganen 32.320 29.537

aan klanten betaalde vergoedingen 2) 1.577 1.476

waardevermindering volgens IFRS 9 in mindering -86 -42

Boekwaarde 50.524 49.059

Kortetermijn contractverplichtingen uit

klantenspecifieke werktuigen -2.393 -2.338

Opdrachtuitvoeringen -4.929 -5.093

klantenspecifieke bedieningsorganen -1.018 -4

variabelen vergoedingen -3.986 -2.855

Aanbetalingen voor tijdstipbetrokken gerealiseerde diensten -5.172 -5.966

Boekwaarde -17.498 -16.256

                                                            

1) volgens Impairment ter hoogte van TEUR 367
2) volgens Impairment ter hoogte van TEUR 360
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De contractactiva resulteren concreet uit de tijdstipbetrokken omzetrealisatie, voor zover de 
verrichte prestaties die in voorkomend geval daarvoor weerhouden aanbetalingen van klanten 
overstijgt. De als contractactiva toegewezen bedragen worden op elk tijdstip naar de 
handelsvorderingen verschoven, waarvoor het claimen op een tegenprestatie niet meer aan 
voorwaarden moet voldoen. Dit gebeurt normaal gezien wanneer de factuur aan de klant wordt 
opgemaakt. Latere toelichtingen betreffende de handelsvorderingen vindt u onder punt X.8. 

Eveneens onder de contractactiva toegewezen worden de aan klanten betaalde vergoedingen 
(uit acquisitie van bestellingen). Deze worden bij de uitvoering van prestatieverplichting als 
vermindering van de omzet opgenomen. De beëindiging heeft plaats hooguit binnen de in de 
klantenopdracht vermelde productiecyclus.

Een opname van contractkosten in de contractactiva was op 31.12.2020 niet noodzakelijk.

Informatie over de waardeverminderingen van vorderingen en contractactiva volgens IFRS 9 vindt 
u in het risicoverslag onder punt XI.2.

Onder de contractschulden zitten vooral de van klanten ontvangen aanbetaling voor 
prestatieverplichtingen, waarbij de tijdstipbetrokken omzetopbrengsten werden gerealiseerd, 
evenals de weerhouden aanbetalingen in het kader van tijdstipbetrokken omzetrealisatie indien 
deze de prestaties overschrijden. De in het boekjaar opgenomen omzetopbrengsten die in het 
begin van de periode van de contractschulden vervat zaten, bedragen TEUR 16.126 (vorig jaar: 
TEUR 14.456).

Hiertoe werden in de contractschulden overeengekomen variabele vergoedingen gelimiteerd. Het 
handelt hier concreet om omzetbeperkingen uit bonussen en gedifferentieerde prijsstelling voor 
zover deze nog niet met de klanten werden afgerekend.

Tijdens het boekjaar 2020 werden - zoals vorig jaar - geen omzetopbrengsten uit vroegere 
perioden uitgevoerde (of gedeeltelijk uitgevoerde) prestatieverplichtingen opgenomen.

Greiner neemt IFRS 15.121 in aanspraak en maakt geen aangifte van de resterende 
prestatieverplichtingen tot 31.12.2020 voor zover deze een verwachte oorspronkelijke looptijd van 
één jaar of minder hebben.

Voor de prestatieverplichtingen met een oorspronkelijk verwachte looptijd van meer dan één jaar 
die op 31.12.2020 niet (of gedeeltelijk niet) werden uitgevoerd en in de toekomst zullen worden 
uitgevoerd, toont het volgende overzicht de verwachte omzetopbrengsten:

in TEUR 2021 2022 2023 2024 na 2024
Verwachte opbrengst 97.687 100.306 94.754 74.323 133.216
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2. Kosten voor materialen en overige betrokken productie

in TEUR 2020 2019

Kosten voor materialen 738.704 644.710

Overige betrokken productie 46.738 43.805

785.442 688.515

3. Personeelskosten

in TEUR 2020 2019

Salarissen 154.442 135.066

Lonen 186.938 169.437

Lasten voor schadeloosstellingen en prestaties

aan bedrijfspensioenkassen voor medewerkers 8.039 4.271

Lasten voor pensioenen 7.939 7.470

Lasten voor wettelijk voorgeschreven sociale lasten

zoals loonheffingen en verplichte bijdragen 74.233 65.834

Uitzonderlijke sociale kosten 15.788 13.030

447.380 395.108

4. Afschrijvingen

in TEUR 2020 2019

Planmatige afschrijvingen 109.054 95.884

Kosten voor waardeverminderingen 107.283 5.286

216.337 101.170

De uitsplitsing van de afschrijvingen volgens materiële activa en immateriële activa zit vervat in 

de geconsolideerde analyse van vaste activa (Bijlage 1 van de toelichting). 

In de planmatige afschrijvingen zitten in het verslagjaar TEUR 18.266 (vorig jaar: TEUR 15.831) 

uit de lopende afschrijving van gebruiksrechten volgens IFRS 16

De waardeverminderingslasten betreffen met TEUR 99.617 (vorig jaar: TEUR 5.013) goodwill en 

immateriële activa uit acquisities, die in het kader van de Purchase Price Allocation werden 
opgenomen.

TEUR 3.043 (vorig jaar: TEUR 237) waren goed voor de impairment van technische uitrusting en 

machines, TEUR 552 (vorig jaar: TEUR 0) uit apparatuur en bedrijfsmiddelen, TEUR 619 (vorig 
jaar: TEUR 0) uit gebouwen en uitrustingen in aanbouw zoals TEUR 273 (vorig jaar: TEUR 0) uit 
immateriële activa. Gebruiksrechten volgens IFRS 16 worden ter hoogte van TEUR 3.180 (vorig 
jaar: TEUR 36) in waarde verminderd.
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5. Overige bedrijfsopbrengsten

in TEUR 2020 2019

Wisselkoerswinsten 10.704 4.074

Inkomsten uit de terugboeking van voorzieningen 1.430 2.214

Opbrengsten uit de vervreemding van vaste activa met 
uitzondering van de langetermijn financiële activa 1.420 1.985

Waardevermeerdering van vaste activa met 

uitzondering van de langetermijn financiële activa 300 1.637

Opbrengsten uit waardeaanpassingen voorwaardelijke vergoedingen 161 0

Opbrengsten uit afgeleide financiële instrumenten 105 28

Overige opbrengsten 18.846 11.197

32.966 21.135

De „Overige opbrengsten” stellen zich als volgt samen:

in TEUR 2020 2019

Opbrengsten uit ondersteuningsmaatregelen in samenhang met COVID-19 6.562 0

Dienstverleningsopbrengsten en doorverrekeningen 1.989 2.513

Openbare investeringssubsidies en belastingvrije premies 1.797 1.973

Opbrengsten uit verzekeringsuitkeringen (waarvan voor dode activa 

TEUR 24; vorig jaar: TEUR 46) 831 747

Winsten uit voorperioden van voor de eerste maal geconsolideerde 
bedrijven

0 207

Overige 7.667 5.757

18.846 11.197

6. Uitzonderlijke bedrijfskosten

in TEUR 2020 2019

Bedrijfsbelastingen 5.044 4.165

Wisselkoersverliezen 12.995 4.406

Verliezen uit afgeleide financiële instrumenten 17 85

Schadegevallen, risicovoorzorgen en waardecorrecties 1) 5.156 3.391

Boekverliezen uit verkoop van vaste activa 817 793

Overige kosten 215.796 196.566

239.825 209.407

                                                            

1) waarvan waardeverminderingen volgens IFRS 9 TEUR 836 (vorig jaar: TEUR 616)
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De „overige kosten” splitsen zich als volgt uit:

in TEUR 2020 2019

Uitgaande vrachten en vervoerkosten 59.547 41.978

Lasten voor leidend personeel en uitzonderlijke buitenlandse prestaties 41.788 35.632

Onderhouds- en herstelkosten 38.858 33.900

Juridische en advieskosten 18.363 13.049

Bedrijfslasten 8.120 19.753

Ontmantelingskosten en reinigingskosten 7.179 6.148

Lasten voor provisie 6.261 5.955

Huur-, leasing- en pachtlasten 5.789 5.721

Verzekeringslasten 5.442 4.317

Octrooi- en licentiekosten 4.373 3.789

KFZ-lasten 3.541 4.721

Proefkosten, audit- en testkosten 2.566 3.139

Schadepreventie voor niet geconsolideerde vennootschappen 1.542 3.822

Kosten uit waardeafstemming voor voorwaardelijke vergoedingen 224 843

Verlies uit voorperioden van voor de eerste maal geconsolideerde bedrijven 0 144

Overige 12.203 13.655

215.796 196.566

In de juridische en advieskosten zitten lasten voor de in het boekjaar 2020 verleende prestaties 
van de auditors KPMG Austria GmbH, auditonderneming en belastingadviseur, ter hoogte van 
TEUR 513 (vorig jaar: TEUR 461). Daarvan betroffen TEUR 399 (vorig jaar: TEUR 388) de 
jaarrekening, TEUR 56 (vorig jaar: TEUR 44) uitzonderlijk dienstverlening en TEUR 58 (vorig jaar: 
TEUR 29) andere dienstverleningen. 

De vastgestelde huur-, leasing- en pachtlasten tijdens het verslagjaar stellen zich als volgt samen:

in TEUR 2020 2019

Lasten voor kortetermijn leasecontracten 541 1.985

Lasten voor leasing over activa van kleine waarde 309 326

Lasten voor variabele leasingbetalingen 100 120

Lasten voor eenmalige huur en uitzonderlijke leasebetalingen 4.840 3.289

5.789 5.721
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7. Resultaat uit opgenomen bedrijven volgens de Equity-methode

in TEUR 2020 2019

Winstaandeel in ondernemingen via Equity-methode 5.788 11.564

Verliesandeel in ondernemingen via Equity-methode -274 -302

Resultaat uit de beëindiging van de opname at-equity:

Bepaling van gecumuleerde vreemde valutaverliezen -3.656 0

Aanpassing van de reële waarde 79.288 0

Planmatige afschrijving van posten aan kostprijsallocatie -23 -48

81.123 11.214

8. Overige inkomsten uit deelnemingen

in TEUR 2020 2019

Opbrengsten uit deelnemingen 169 221

Winst uit de vervreemding van deelnemingen 0 49

Impairment van deelnemingen -350 -150

Waardecorrecties op deelnemingen 400 0

219 120

9. Rentebaten

in TEUR 2020 2019

Rente en soortgelijke baten 970 1.053

Rente en soortgelijke lasten -11.490 -11.682

-10.520 -10.629

In de posten „Rente- en soortgelijke kosten” zijn rentelasten, in samenhang met leasingcontracten 
ter hoogte van TEUR 1.754 (vorig jaar: TEUR 2.013) vervat.

Rentelasten en -opbrengsten in samenhang met prestatiegerichte verplichtingen tegenover 

werknemers worden in de personeelskosten opgenomen. 
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10. Overige financiële resultaten

in TEUR 2020 2019

Lopende opbrengsten uit waardepapieren 534 542

Uitgaven/opbrengsten uit afschrijvingen/waardecorrecties

van waardepapieren en financiële vorderingen 1) -1.216 302

Winsten uit vervreemding van waardepapieren 0 88

Koerswinsten en -verliezen uit financieringen -9.430 39

Resultaten uit afgeleide producten 70 -42

-10.042 929

11. Winstbelastingen

De winstbelastingen zijn zowel in de individuele bedrijven betaalde of verschuldigde belastingen 
van inkomsten alsook de uitgestelde belastingbeperkingen omvatten: 

in TEUR 2020 2019

Lopend jaar -48.860 -23.473

Aanpassingen voor vorig jaar 410 -229

Kosten voor lopende belastingen -48.450 -23.702

Ontstaan of opheffing van tijdelijke verschillen 9.160 4.890

Gevolgen uit wijzigingen aan belastingvoet -95 1.115

Wijziging van de geboekte belastbare overgedragen verliezen -6.258 -1.490

Wijziging als gevolg van een waardering of verhoging van een

vroegere waardering van een latent belastingclaim -908 394

Wijziging uitgestelde belastingen 1.899 4.909

Belastingkosten -46.551 -18.793

                                                            

1) waarvan uitgaven uit waardevermindering volgens IFRS 9 TEUR 1.068 (vorig jaar: TEUR 0)

waarvan opbrengsten uit waardeverhoging volgens IFRS 9 TEUR 410 (vorig jaar: TEUR 25)
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De effectieve belastingvoet bedraagt in het verslagjaar 19,9% (vorig jaar: 22,0%). Het verschil 
tussen de rekenkundige lasten uit hoofde van de winstbelastingen/inkomstenbelasting (resultaat 
uit belastingen vermenigvuldigd met de voor 2020 geldige nationale belastingvoet van 25% (vorig 
jaar: 25%) en de lasten uit hoofde van de winstbelastingen van het boekjaar volgens de 
berekening van geconsolideerde resultaten heeft de volgende oorzaak:

in TEUR 2020 2019

Resultaat voor belastingen (EBT) 234.040 85.456

Lasten uit hoofde van winstbelastingen tot de belastingvoet van 25% (vorig 
jaar: 25%)

-58.510 -21.364

Afwijkende belastingvoet 7.706 3.707

Gevolgen uit wijzigingen aan belastingvoet -989 1.023

De in de resultaten afgehouden belasting van de at-equity geboekte 
onderneming

20.281 2.804

Daling van overgedragen verliezen 0 -5

Wijziging van de waardevermindering op actieve uitgestelde belastingen 238 -7.578

Uitgaven en opbrengsten van deelnemingen 8.197 5.753

Periodieke belastinguitgaven en -opbrengsten 410 -229

Niet tijdelijke verschillen en uitzonderlijke gevolgen -23.884 -2.904

Effectieve belastingdruk -46.551 -18.793

Effectieve belastingvoet in % 19,9 22,0

De in de uitzonderlijke resultaten toegewezen belastinginkomsten ten bedrage van TEUR 277 
(vorig jaar: TEUR 1.253) betreffen uitsluitend uitgestelde belastingen op actuariële resultaten 
bij de berekening van prestatiegerichte verplichtingen tegenover de werknemer. 

Groepsovereenkomst en belastingverdeling

Tussen Greiner AG, Kremsmünster (als groepsdrager) en de groepsleden bestaan 
groepsovereenkomsten en overeenkomsten voor belastingverdeling tot de bedrijfsgroep iSd § 9 
KStG met overeenkomst van 10.12.2009 en een toevoeging van 2.11.2011.

De boekhoudkundige verwerking die uit de overeenkomst over belastingverdeling met de 
voortvloeiende fiscaal aftrekbare groepsmaatschappijen plaatsvindt volgens de zogenoemde 
methode voor periodeboekhouding, volgens de op basis van een vast overeengekomen 
heffingspercentage van het verwachte voordeel van lage belastingen in de groep aan de enkele 
groepsmedewerkers wordt doorberekend. Wordt per individueel groepslid een positief resultaat 
iSd § 9 Abs 6 Z 1 KStG behaald rekening houdend met § 9 Abs 6 Z 4 KStG, dan bedraagt de te 
betalen belastingbijdrage van het groepslid aan de moedermaatschappij 28 % van het positieve 
fiscale resultaat. Wordt per individueel groepslid een negatief resultaat iSd § 9 Abs 6 Z 1 KStG 
behaald, dan bedraagt de te betalen belastingbijdrage van de moedermaatschappij aan het 
groepslid 15 % van het ontstane negatieve fiscale resultaat.
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12. resultatenaandeel niet controlerende aandeelhouder

Van minderheidsbelangen tot de overgedragen winst- en verliesaandelen stellen zich als volgt 
samen:

in TEUR 2020 2019

Verliesaandeel niet controlerende aandeelhouder -213 -364

Winstaandeel niet controlerende aandeelhouder 4.566 3.912

4.353 3.548
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X. Toelichtingen tot de geconsolideerde balans

1. Immateriële activa

Verworven immateriële activa worden volgens IAS 38 aan kostprijs, verminderd met de 

planmatige lineaire afschrijving, gewaardeerd.

Immateriële activa met niet-bepaalde gebruiksduur worden niet planmatig afgeschreven, maar 
jaarlijks aan waardeverminderingstest onderworpen. Op balansdatum zijn er geen immateriële 
activa met niet-bepaalde gebruiksduur.

Uit onderzoek ontstane immateriële activa worden volgens IAS 38.54 niet toegewezen, 
ontwikkelingskosten worden geactiveerd en over de waarschijnlijke gebruiksduur afgeschreven, 

wanneer de in IAS 38.57 gedefinieerde criteria vervult worden.

Tijdens het actuele boekjaar werden eveneens zoals in het vorige jaar geen ontwikkelingskosten 
geactiveerd.

Onderzoek- en ontwikkelingskosten ter hoogte van TEUR 16.332 (vorig jaar: TEUR 16.055) 
werden in het boekjaar 2020 kosteneffectief geboekt.

De toegepaste afschrijvingspercentages richten zich naargelang de verwachte economische 
gebruiksduur. De planmatige afschrijvingen werden lineair op basis van volgende groepsbreedte 
gebruiksduur berekend: 

Beleggingsgroep Gebruiksduur in jaren

Concessies, industriële eigendomsrechten en soortgelijke

Rechten en voordelen zoals daaruit voortvloeiende licenties 3-20

Ontwikkelingskosten 5

Klantenrelaties 10

Tijdens het boekjaar 2020 werden waardeverminderingstoepassingen op de immateriële activa 
volgens IAS 36 ten bedrage van TEURr18.144 (vorig jaar: TEUR 947) geboekt, waarbij TEUR 
17.872 (vorig jaar: TEUR 947) op klantenrelaties en uitzonderlijke immateriële activa, met het doel 
van Purchase Price Allocation opgenomen werden, ontbraken.

Detailoverzicht van de waardeverminderingen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Eurofoam GmbH, AT (klantenbestand) 6.256 0

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, DE (klantenbestand) 2.500 0

Eurofoam Bohemia s.r.o. (klantenbestand) 3.804 0

Vigmed AB, SE (gepatenteerde know-how) 5.192 0

Uitzonderlijke onder 1 mln. EUR 120 947

17.872 947
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Verder werden waardeverminderingen toegepast met TEUR 255 eigendomsrechten en met TEUR 
18 ontwikkelingskosten.

Deze waardeverminderingen staan tegenover waardecorrecties uit waardeverhogingen ten 

bedrage van TEUR 300 (vorig jaar: TEUR 1.483) op de klantenrelaties die in het kader van 
Purchase Price Allocation toegepast werden.

Een gedetailleerde verschuiving en de ontwikkeling van de immateriële activa wordt in de analyse 

van de vaste activa van de holding (bijlage 1 van de toelichting) vermeld.

Op balansdatum bestaan schulden voor de verwerving van materiële vaste activa ten belope van 
ongeveer TEUR 35 (vorig jaar: ongeveer TEUR 72).

2. Goodwill

De evolutie van de goodwill wordt in de analyse van de vaste activa van de holding (bijlage 1 tot 
de toelichting) vermeld.

De goodwill wordt aan de kostprijs met gecumuleerde waardeverminderingen in mindering 
gebracht, gewaardeerd. De goodwill uit de overname van een buitenlands bedrijf wordt in zijn 
functionele valuta geboekt en aan de slotkoers omgerekend.

De goodwill stelde zich op de afsluitdatum als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 30.178 0

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 6.385 0

Eurofoam Hungary Kft., HU 3.849 0

GREINER PACKAGING Sp. z o.o., PL 2.720 2.720

Simplas S.p.A., IT 2.287 0

Greiner Packaging S.R.L., RO 1.713 1.713

Unifoam (Pty) Ltd., SA 650 1.543

Uitzonderlijke onder 1 mln. EUR 2.099 2.430

49.881 8.406
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De waardeverminderingen worden volgens de onder Punt VI beschreven grondbeginselen 
bepaald. Tijdens het boekjaar waren de waardeverminderingen ten bedrage van TEUR 81.745 
(vorig jaar: TEUR 4.066) te boeken, waarvan TEUR 80.682 uit goodwill van de Eurofoam-
bedrijven, die in de loop van de controleverwerving tijdens het boekjaar in acht worden genomen. 
Detailoverzicht van de waardeverminderingen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 20.896 0

Eurofoam GmbH, AT 20.490 0

Eurofoam Hungary Kft., HU 11.046 0

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 14.532 0

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, DE 8.879 0

Eurofoam Bohemia s.r.o., CZ 4.839 0

Unifoam (Pty) Ltd., SA 668 2.476

Uitzonderlijke onder 1 mln. EUR 395 1.590

81.745 4.066

Aanvullend aan de waardetest voor alle concrete CGU’s gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op 

de reële waarderingsmethoden. De volgende tabel geeft een samenvatting weer van deze 
analyses en toont desbetreffende waardeverminderingsrisico van de goodwill:

31.12.2020

MEUR

31.12.2019

MEUR

Verhoging van disconteringsvoet op 1%

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 13,1 0,0

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 3,1 0,0
Overige meer dan 1 mln. EUR 3,2 0,7

Vermindering van de verwachte nettogeldstroom met 10%

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 12,6 0,0
S.C. Eurofoam S.R.L., RO 3,3 0,0
Overige meer dan 1 mln. EUR 3,6 0,8

Verhoging van disconteringsvoet op 1 % en
vermindering van de verwachte nettogeldstroom op 10 %

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 24,4 0,0
S.C. Eurofoam S.R.L., RO 6,2 0,0
Overige meer dan 1 mln. EUR 6,5 1,5
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3. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden volgens de IAS 16 gewaardeerd aan de aanschafwaarde of 
herstellingskosten met geplande afschrijvingen in mindering gebracht.

De aanschafwaarde of herstellingskosten omvatten alle kosten die zich voordoen, om het 
voorwerp bij een bedrijfsklare toestand te verplaatsen. Bij gekwalificeerde activa waarvoor een 
tijdsperiode van meer dan 12 maanden vereist is, om ze in haar vooropgestelde gebruiks- of 
verkoopbare toestand te verplaatsen, werden vreemde kapitaalskosten als onderdeel van de 
aanschafwaarde en herstellingskosten geactiveerd.

Tijdens het boekjaar werden geen vreemde kapitaalskosten (vorig jaar: TEUR 51) geactiveerd. 
De bepaling van de activeerbare vreemde kapitaalskosten gehanteerde rentevoet voor 
financieringskosten van het vorige jaar bedroeg 0,8%. 

Laagwaardige activa worden, voor zover zij niet als gezamenlijk of concreet moeten worden 
beschouwd, in het referentiejaar volledig afgeschreven. Onderhouds- en herstellingskosten 
worden als lopende uitgaven opgenomen, vernieuwings- en onderhoudskosten worden enkel 
geactiveerd wanneer zij tot een concrete verhoging van de toekomstige gebruiksmogelijkheden 
van het voorwerp leiden.

De toegepaste afschrijvingspercentages richten zich naargelang de verwachte economische 

gebruiksduur. De planmatige afschrijvingen werden lineair op basis van volgende groepsbreedte 
gebruiksduur berekend: 

Beleggingsgroep Gebruiksduur in jaren

Gebouwen en terreinfaciliteiten 15 - 40

Technische installaties en machines 5 - 20

Overige installaties, bedrijfs- en kantoorapparatuur 3 - 15

Tijdens het boekjaar 2020 werden volgens de IAS 36 waardeverminderingen ten bedrage van 
TEUR 4.214 bepaald, waarvan TEUR 1.954 in samenhang met twee fabriekssluitingen. De 
uitgaven voor waardevermindering betroffen met TEUR 3.043 (vorig jaar: TEUR 237) technische 
uitrusting en machines. Verder werden waardevermindering uitgevoerd in uitzonderlijke 
technische en administratieve uitrusting voor TEUR 552, Gebouwen voor TEUR 514 en activa in 
aanbouw voor TEUR 105.

Tijdens het boekjaar vonden er geen toewijzingen aan waardeverminderingsverlies plaats. Tijdens 
het vorig jaar bedroegen deze TEUR 153 en betroffen machines.

In 2020 werden schadeloosstellingen uit verzekeringen voor de onderliggende respectievelijk 
waardeverminderde materiële activa ten bedrage van TEUR 24 (vorig jaar: TEUR 46) 
weerhouden.

Een gedetailleerde uitsplitsing en evolutie van de in de geconsolideerde balans opgenomen 
materiële activa in het overzicht van het geconsolideerd jaarverslag (Bijlage 1 van de toelichting) 
weergegeven. 
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Gebruiksrechten en leasingcontracten

Een leasingcontract volgens IFRS 16 heeft plaats wanneer de leasingnemer van de leasinggever 
tegen betaling of een reeks betalingen het gebruiksrecht verwerft voor een identificeerbaar activa 
gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Bij het voorleggen van een leasingcontract wordt een leasingschuld gecreëerd voor de verplichting 

om toekomstige leasingbetalingen uit te voeren, die zich op de passiefzijde bevindt en een 
gebruiksrecht voor de onderliggende activa wordt gecreëerd dat zich op de actiefzijde bevindt.

De leasingschuld wordt aan de contante waarde van de toekomstige leasingbetalingen, 

vermeerderd met de in het leasingcontract vermelde rentevoet, gewaardeerd. Indien deze 
rentevoet niet gemakkelijk te bepalen is, wordt de marginale rentevoet toegepast. Deze wordt op 
basis van een referentierentevoet berekend, vermeerderd met een landen-, wisselkoers- en 
looptijdafhankelijke risicopremie.

De toekomstige leasingbetalingen omvatten alle vaste en de facto vaste betalingen evenals de 
variabele leasingbetalingen die van een index of ratio afhangen. Eveneens op te nemen zijn de 
uitgifteprijs van een koopoptie, voor zover een uitoefening redelijk zeker is, evenals de bedragen 
die wellicht in het kader van een restwaardegarantie te betalen zijn. Contractuele sancties voor 
een vroegtijdige beëindiging zijn dan eveneens te voorzien wanneer redelijk zeker is dat het 
contract voortijdig wordt beëindigd. De niet voor terugbetaalbaar in aanmerking komende 
omzetbelastingbedragen die ook uit de verplichtingen in samenhang met de leasingcontracten 
ontstaan, zijn niet als onderdeel van de leasingbetalingen op te nemen en worden kosteneffectief 
geboekt voor zover het om een leasingcontract gaat dat volgens de wettelijke belastingregels als 
een operationele leasing moet worden beschouwd.

De looptijd van het leasingcontract voldoet in principe aan de overeengekomen, vastgestelde, 
niet-opzegbare tijdsperiode tijdens welke de leasingnemer het gebruiksrecht van de 
onderliggende activa verleend heeft. Deze tijdsperiode kan worden verlengd wanneer de 
leasingnemer met redelijke zekerheid van een verlengingsoptie gebruik zal maken en/of 
vertraagde, voorziene opzeggingsopties met redelijke zekerheid niet zal uitoefenen. Bij 
leasingcontracten voor immobiliën met verlengings- en opzeggingsopties worden tot de 
vaststelling van de looptijd door de holding criteria voor toepassing bepaald.

De leasingverplichtingen worden als deel van de financiële schulden toegewezen. Details hierover 

respectievelijk over de looptijdstructuur zijn bepaald in punt X.18. en punt XI.2.

Het gebruiksrecht van de activa in leasing wordt aan de aanschafprijs gewaardeerd. Deze omvat 
op het tijdstip van de eerste opname het bedrag van de leasingschuld vermeerderd met 
aanvankelijk opgelopen directe kosten en bij of voor de toewijzing van de uitgevoerde 
leasingbetalingen, ongeacht mogelijke verkregen leasingstimulansen. Aanvullend zijn de 
geschatte kosten voor opruimingsverplichtingen te evalueren. 

De waardering na eerste opname van het gebruiksrecht heeft plaats - analoog tot de materiële 
activa - aan de aanschaffingskosten verminderd met de waardevermindering en afschrijvingen.
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De afschrijving op het gebruiksrecht gebeurt lineair over de looptijd van de gebruiksduur van het 
recht of over de kortere looptijd indien bepaald in het leasingcontract. In geval van redelijke zekere 
koopopties of een automatische eigendomsoverdracht aan het einde van de looptijd wordt aan de 
economische gebruiksduur de onderliggende activa afgesteld. Eventuele waardeverminderingen 
worden volgens IAS 36 bepaald.

Tijdens het boekjaar 2020 beliepen deze waardeverminderingen op gebruiksrechten TEUR 3.180 
(vorig jaar: TEUR 36). Zij betroffen met TEUR 3.120 (vorig jaar: TEUR 36) de waardevermindering 
van geactiveerde, niet vroegtijdig opzegbare gebruiksrechten op gebouwen, TEUR 60 (vorig jaar: 
TEUR 0) voor gebruiksrechten op technische en administratieve uitrusting.

Gebruiksrechten worden in de balans in de categorie materiële vaste activa getoond, waarin ook 
de daarachterliggende activa in geval van aankoop toegewezen zullen worden.

Een herwaardering van de leasingverplichting heeft plaats wanneer de toekomstige 
leasingbetalingen door een aanpassing van de onderliggende index of rente, de looptijd van de 
leasingovereenkomst, een gewijzigde inschatting van de koopoptie of wijziging in het kader van 
een restwaardegarantie, het verschuldigd bedrag wijzigen. Wanneer de leasingschuld op deze 
wijze opnieuw wordt gewaardeerd, volgt een overeenstemmende aanpassing van de boekwaarde 
van het gebruiksrecht (= Reassessment).

Op basis van uitgestelde leasingbetalingen in samenhang met het praktische oogpunt tot de 
COVID-19-vereenvoudiging van het IASB, ontstonden tijdens het boekjaar uitzonderlijke schulden 
uit zulke uitgestelde leasingbetalingen ten bedrage van TEUR 33. 

De volgende tabel toont de evolutie van het gebruiksrecht volgens classificatie van onderliggende 
activa.

in TEUR

Terreinen 
en 

gebouwen

Technische 
uitrusting en

Machines

Technische en
administratieve 

uitrusting
Totaal

Toestand per 1.1.2020 71.620 1.629 8.955 82.205

Toevoegingen 8.272 136 4.149 12.557

Toevoegingen uit wijzigingen van de consolidatiekring 38.980 25 1.295 40.300

Reassessment 4.807 23 -17 4.813

Afschrijving lopende jaar -16.804 -411 -4.231 -21.446 1)

Uitboekingen -5.537 -565 -549 -6.651

Wisselkoersverschillen -2.448 -38 -284 -2.770

Toestand per 31.12.2020 98.890 798 9.318 109.007

De concrete leasingcontracten betreffen productiehallen zoals kantoor- en opslagruimten in 

binnen- en buitenland. Technische en administratieve uitrustingen omvatten ook het wagenpark 
in leasing.

                                                            

1) Waarvan uit buitengewone afschrijving gebruiksrecht gebouwen TEUR 3.120 evenals uit gebruiksrecht technische en 
administratieve uitrustingen TEUR 60.
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Leasingcontracten die immateriële vaste activa betreffen, worden niet opgenomen.

Dit geldt eveneens voor de leasingcontracten met een looptijd van maximaal twaalf maanden en 
voor de leasingcontracten voor activa met aanschaffingskosten onder TEUR 5. Zij worden zoals 
eenmalige huur en variabele leasingbetalingen verder in het leasingoverzicht getoond.

Een uitsplitsing van de overblijvende kosten voor huren en leasing wordt onder punt IX.6 
opgesteld.

Rekening houdend met eventuele verlengingsopties van maximale omvang ontstonden mogelijk 
toekomstige leasingbetalingen ten bedrage van TEUR 19.196 (vorig jaar: TEUR 18.655). Bij 
contracten voor onbepaalde tijd wordt een looptijdverlenging respectievelijk -verkorting van 12 
maanden tot aanvullende respectievelijk mindere leasingbetalingen van TEUR 9.728 (vorig jaar: 
TEUR 5.978) geleid.

Er bestaat geen concrete restwaardegarantie of beperkingen van gebruiksrechten uit 
leasingcontracten. Er bestaan eveneens geen concrete onderverhuringen. 

Op de balansdatum bestaan geen betalingen voor leasingcontracten die Greiner al heeft 
aangegaan maar nog niet startten.

Greiner als Leasinggever

Greiner heeft als leasinggever uitsluitend operationele leasingcontracten afgesloten. Bij 

operationele leasing zijn de concrete perspectieven en risico’s in samenhang met het gebruik van 
de activa die bij de leasinggever bleven. De huuropbrengsten werden lineair over de looptijd van 
de desbetreffende leasingcontracten opgenomen. De aanvankelijke directe kosten die bij het 
sluiten en onderhandelen van een operationeel leasingcontract ontstaan, worden aan de 
boekwaarde van het geleased actief toegevoegd en lineair over de looptijd van het leasingcontract 
opgenomen.

Tijdens het boekjaar 2020 werden opbrengsten ter hoogte van TEUR 606 (vorig jaar: TEUR 797) 
uit leasingcontracten gerealiseerd. Die contracten betreffen concreet de verhuur van immobiliën. 
De toekomstige minimum leasingbetalingen uit de niet-opzegbare leasingcontracten stellen zich 
als volgt samen:

in TEUR 2020 2019

Minimumbetalingen uit hoofde van de leasing binnen een jaar 1.018 1.089

Minimumbetalingen uit hoofde van de leasing tussen 1 en 2 jaren 383 421

Minimumbetalingen uit hoofde van de leasing tussen 2 en 3 jaren 165 116

Minimumbetalingen uit hoofde van de leasing tussen 3 en 4 jaren 165 116

Minimumbetalingen uit hoofde van de leasing tussen 4 en 5 jaren 111 116

Minimumbetalingen uit hoofde van de leasing na 5 jaren 2.268 2.386

Totaal van de niet-gedisconteerde leasingbetalingen 4.109 4.245
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Vastgoedbeleggingen 

De vastgoedbeleggingen (Investment Property) omvatten alle immobiliën die tot de 
verwezenlijking van huurinkomsten en/of met het doel waardestijgingen te realiseren en die 
afzonderlijk verkocht kunnen worden.

De opname en waardering van de als vastgoedbeleggingen weerhouden immobiliën gebeuren 

via de kostprijsmethode. De planmatige afschrijvingen worden lineair uitgaande van een 
gebruiksduur van 10 tot 40 jaar, uitgevoerd.

De materiële vaste activa telt soortgelijke immobiliën die niet voor de lopende bedrijfsactiviteiten 

van de holding dienen, ten bedrage van TEUR 1.680 (vorig jaar: TEUR 1.792).

De door een onafhankelijke deskundige geschatte reële waarde van de terreinen van deze 
immobiliën als beleggingsinvestering bedraagt TEUR 957 (vorig jaar: TEUR 957), de boekwaarde 
bedraagt TEUR 430 (vorig jaar: TEUR 430). De voorgeschreven boekwaarde van de gebouwen 
ten belope van TEUR 1.250 (vorig jaar: TEUR 1.362) ligt onder de door de deskundigen geschatte 
en met de planmatige afschrijvingen verminderde waarde van de gebouwen van TEUR 2.793 
(vorig jaar: TEUR 2.681). 

In het totaal stelt de reële waarde volgens IFRS 13 (Fair value-hiërarchie) zich als volgt samen:

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Vastgoedbeleggingen - - 5.000 5.000

De marktwaarde wordt op basis van de activa in natura en de opbrengstmethode berekend. De 
gekapitaliseerde waarde resulteert uit de gekapitaliseerde meerwaarden verminderd met de 
bedrijfskosten. Voor de berekening van de basiswaarde wordt de vergelijkingswaarde van de 
terreinen in vergelijkbare situatie voor de schatting van de kostprijs van activa in natura met de 
technische en economische waardeverminderingen in mindering gebracht, toegepast.

Tijdens het boekjaar 2020 werden aan vastgoedbeleggingen huurbedragen ten belope van TEUR 
433 (vorig jaar: TEUR 416) gegenereerd. De exploitatiekosten beliepen TEUR 32 (vorig jaar: 
TEUR 32).
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Inpandgeving en uitzonderlijke vergoedingsbeperkingen 

Op balansdatum zijn de volgende materiële vaste activa verpand of anderszins in hun 
beschikbaarheid beperkt: 

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Bebouwde en onbebouwde terreinen 4.821 5.403

Gebouwen 76.089 84.243

Technische installaties en machines 25.051 27.971

Overige installaties, bedrijfs- en kantoorapparatuur 514 729

Vooruitbetalingen en materiële vaste activa in aanbouw 974 1.619

107.450 119.965

Op balansdatum bestaan schulden voor de verwerving van materiële vaste activa ten belope 

van ongeveer TEUR 18.112 (vorig jaar: ongeveer TEUR 19.453).

4. Aandeel in ondernemingen via Equity-methode

Aandelen in geassocieerde ondernemingen en joint venture voor zover zijn niet tot de 
minderheidsbelangen behoren, worden in de geconsolideerde jaarrekening volgens IAS 28 
volgens de Equity-methode in de boekhouding opgenomen (zie ook punt IV.1.). Grondslag 
hiervoor zijn de actuele jaarrekening respectievelijk geconsolideerde jaarrekening van deze 
onderneming.

De boekwaarde stelt zich als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Aandelen joint venture 3.982 47.163

Aandeel in geassocieerde ondernemingen 7.806 7.277

11.788 54.440

Joint-Ventures:

Onder de joint ventures was tot dusver de Eurofoamgroep van essentieel belang voor Greiner. 
Eurofoam is de Europese marktleider voor de productie en verwerking van polyurethaan en zacht 
schuim. Op 2 april 2020 heeft Greiner AG een aankoop- en overnameovereenkomst ondertekend 
van meer dan 50% verwerving in Recticel Holding Noord B.V. Nederland. Sedert 30 juni 2020 bij 
de afsluiting van de transactie, werd de Eurofoamgroep door de volledige consolidatie bij de 
jaarrekening van de Greiner-groep opgenomen. Meer details hierover onder punt IV.2.
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Hierna vindt u samengevatte financiële informatie over de Eurofoam-groep van het eerste 
semester van het referentiejaar en het vorige jaar:

in TEUR 01-06/2020 01-12/2019

Opbrengsten 168.614 398.619

Planmatige afschrijvingen -4.501 -15.752

Renteopbrengsten 40 425

Rentetoepassingen -523 -896

Winstbelastingen -2.369 -4.032

Winst 7.763 20.176

Uitzonderlijk resultaat -3.152 -1.711

Eindresultaat 4.611 18.465

Aandeel van Greiner in het totale resultaat (50%) 2.306 9.233

De Eurofoam-groep heeft tijdens het boekjaar 2019 voor TEUR 6.300 dividenden aan Greiner 
betaald.

in TEUR 31.12.2019

Kortetermijn activa 94.453

waarvan geldmiddelen en equivalenten 23.462

Langetermijn activa 102.658

Kortetermijn schulden 49.975

waarvan kortetermijn financiële schulden1) 8.228

Langetermijn schulden 60.090

waarvan langetermijn financiële schulden 1) 42.541

Nettokapitaal 87.046

Aandeel van Greiner in het nettokapitaal (50%) = boekwaarde 
van de Eurofoam Gruppe in geconsolideerde jaarrekening. 43.523

In 2019 werd op basis van een wijziging in de consolidatiekring van de Eurofoam-groep een 
resultaatneutrale wijziging van het eigen vermogen voor een bedrag van TEUR 526 in het netto 
activa doorgevoerd.

De joint ventures via Equity-methode in de boekhouding opgenomen, waarvan enkelen zonder 
belang zijn voor de holding, werden verhoudingsgewijs op balansdatum in het totaal van de 
volgende posten van de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen: 

in TEUR 2020 2019

Winst 944 680

Uitzonderlijk resultaat -70 -111
Eindresultaat 874 569

                                                            

1) Financiële schulden zonder handelsschulden, uitzonderlijke schulden en voorzieningen.
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De boekwaarde van deze Joint Ventures bedraagt in het totaal TEUR 3.982 (vorig jaar: TEUR 

3.639).
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Geassocieerde ondernemingen

Vanwege het belang van de Eurofoam-groep tot de volledige consolidatie werden tijdens het 
boekjaar voor het eerst de aandelen van drie Tsjechische en twee Poolse bedrijven aan de Equity-
methode geconsolideerd.

De aandelen van Simplas S.p.A., IT, werden niet meer aan de Equity-methode opgenomen. Met 

de verwerving van de resterende 20% van de aandelen door de uitvoering van een Call-optie 
verkreeg Greiner de controle. Het bedrijf werd als dusdanig op 30 juni 2020 in de volledige 
consolidatie opgenomen. Meer informatie hierover vindt u in Punt IV.2.

De via Equity-methode opgenomen, geassocieerde bedrijven maken verhoudingsgewijs op 
balansdag deel uit van het totaal van de posten van de geconsolideerde resultatenrekening:

in TEUR 2020 2019

Winst 1) 667 446

Uitzonderlijk resultaat -39 21
Eindresultaat 628 467

5. Financiële en overige langetermijn activa

De financiële en overige langetermijn activa stellen zich als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Aandelen in niet-geconsolideerde ondernemingen 2.499 1.982

Overige deelnemingen 169 141

Waardepapieren (waarderechten) 18.405 15.709

waarvan at-cost 7.930 7.901

waarvan fair value through profit or loss 10.474 7.807

Overige langetermijn activa

en financiële vorderingen tegenover derden 3.268 1.614

waarvan met verbonden ondernemingen 2.377 749

24.341 19.447

waarvan financiële instrumenten volgens IFRS 9 toe te wijzen 21.842 17.464

                                                            

1) met inbegrip van de resultaten (40 %) van Simplas S.p.A., IT (TEUR 187) en de afschrijving van de tijdens de Asset 
Purchase Allocation opgenomen klantenbestand ten bedrage van TEUR 23 voor het eerste semester.
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Aandelen in niet geconsolideerde bedrijven werden, op grond van hun minderheidsbelang 

voor Greiner, niet volgens IFRS 3 geconsolideerd. Ze worden aan de kostprijs met gecumuleerde 
waardeverminderingen in mindering gebracht, gewaardeerd. In geval van aanwijzingen van 
mogelijke waardeverminderingen worden zij onderworpen aan een impairmenttest. Depreciaties 
en waardecorrecties worden in het financiële resultaat opgenomen. Momenteel bestaat geen 
voornemens om zulke deelnemingen te vervreemden.

Financiële activa in het kader van IFRS 9 worden geclassificeerd ofwel als financiële activa aan 

geamortiseerde kostprijs ofwel in de winst- en verliesrekening aan reële waarden gewaardeerd. 
Deze classificatie resulteert op grond van de bedrijfsmodellen voor belastingheffing van financiële 
activa en de kenmerken van de contractuele kasstromen van de financiële activa.

De bestaande portefeuille waardepapieren wordt in het kader van een bedrijfsmodel bijgehouden, 
waarvan het doel in de inning van de contractuele kasstromen bestaat. 

Als „aan de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd” (AC) worden obligatie en schuldbewijzen 

geclassificeerd waarvan de kasstromen uitsluitend uit aflossingen en rentelasten van het 
uitstaande kapitaal bestaan.

De overige waardepapieren omvatten een aandelen- en beleggingsfonds, overige obligaties die 
niet aan het SPPI-criterium („Solely payments of principal and interests”) voldoen. Ze worden 
eveneens als overige deelnemingen volgens IFRS 9 „aan de reële waarde met
waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening gewaardeerd” (FVTPL).

De waardepapieren worden niettemin op de afwikkelingsdatum opgenomen. Gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde winst en verliezen worden ook als lopende opbrengsten en waardecorrecties 
in het financiële resultaat toegewezen.

Op balansdatum werd TEUR 2.005 (vorig jaar: TEUR 2.007) van het waardepapierenbestand als 
waarborg voor de geconsolideerde schulden verpand.

Bij de langetermijn financiële vorderingen en overige activa gaat hem over vreemd 

kapitaalinstrumenten die zonder intentie om te handelen, worden weerhouden en die aan de 
kasstroomcriteria beantwoorden. Ze worden als dusdanig aan de categorie „at cost” (AC) 
toegewezen en aan de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Zijn er aanwijzingen voor een 
waardevermindering dan worden een waardecorrectie in de winst- en verliesrekening uitgevoerd. 
Rentedragende vorderingen worden met de nominale waarde geboekt, niet-rentedragende aan 
hun actuele waarde.

Alle in deze positie toegewezen vorderingen hebben een resterende looptijd van meer dan één 
jaar.

Verdere details over de classificatie en waardering zoals de waardevermindering van de financiële 

activa kunt u vinden onder punt XI.1. en punt XI.2.
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6. Uitgestelde belastingen en belastingschulden

De berekening van de uitgestelde belastingen resulteert zich op basis van de Balance-Sheet-
Liability-methode voor alle tijdelijke verschillen tussen de boekwaarden volgens IFRS-
geconsolideerde jaarrekening en de overeenstemmende belastbare waarden.

Actieve uitgestelde belastingen worden geboekt wanneer de waarschijnlijkheid bestaat dat een 
vastgesteld belastingvoordeel realiseerbaar is. De boeking van de actieve uitgestelde belastingen 
op belastbare overgedragen verliezen resulteert in de omvang, waar de waarschijnlijkheid bestaat 
dat in een afzienbare tijd belastbare inkomsten ter beschikking zullen staan.

De uitgestelde belastingen worden op basis van belastingrentevoeten berekend, die naar 
verwachting in verschillende landen op het tijdstip van de voorspelbare waardeomkering van 
toepassing zijn en die op balansdatum geldig of aangekondigd zijn. Voor de Oostenrijkse 
holdingbedrijven werd voor de berekening van de belastinguitstellingen een 
vennootschapsbelasting van 25% toegepast.

De verschillen in de waardetoepassingen van de belasting- en IFRS-geconsolideerde balans 

resulteren uit de volgende verschillende bedragen respectievelijk onder invloed van de volgende 
uitgestelde belastingen:

31.12.2020 31.12.2019

in TEUR Actief Passief Actief Passief

Activa:

Immateriële activa 380 13.467 149 4.666
Goodwill 565 291 46 2
Materiële vaste activa 1.492 69.543 2.358 50.626

Langetermijn financiële activa 15.876 343 14.621 253

Voorraden 5.035 403 2.991 387
Contractactiva 533 4.578 0 3.098

Overige activa 2.827 751 3.444 2.172

Schulden:

Wettelijke uitzonderlijke afschrijvingen 357 637 535 820
Langetermijn voorzieningen 13.223 34 10.991 12

Kortetermijn voorzieningen 924 680 1.663 675

Contractschulden 847 192 241 275
Overige schulden 30.260 262 21.356 457

Tussenbedragen 72.320 91.180 58.395 63.442

Actieve uitgestelde belastingen op 
overgedragen verliezen

43.147 0 52.364 0

Surpluspercentages actieve uitgestelde 
belastingen

-43.025 0 -45.146 0

Actief/passief uitgestelde belasting bruto 72.442 91.180 65.614 63.442

Saldering -51.770 -51.770 -46.325 -46.325

Actief/passief uitgestelde belasting netto 20.672 39.409 19.289 17.117
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Onder de actieve uitgestelde belastingen zitten bedragen van langetermijn financiële activa voor 
belastingresulterende afschrijvingen zoals verliezen naar aanleiding van de vervreemding van 
deelnemingen die volgens § 12 van de Oostenrijkse vennootschapswetgeving over zeven jaren 
geldig te maken zijn. Deze bedragen op balansdatum TEUR 15.944 (vorig jaar: TEUR 14.609). 
Tijdens het lopende jaar waren desbetreffende belastbare bijkomende kosten uit afschrijvingen 
ter hoogte van TEUR 4.912 (vorig jaar: 12.587) te boeken.

Voor tijdelijke verschillende bedragen in verband met aandelen in dochterondernemingen ter 
hoogte van TEUR 613.664 (vorig jaar: TEUR 390.440) worden volgens IAS 12.39 geen uitgestelde 
belastingbeperkingen gesteld omdat de holding in staat is het tijdstip van de omkeer van de 
verschillen te sturen en het waarschijnlijk is dat zich deze in afzienbare tijd niet zullen omkeren. 
Evenzo worden geen uitgestelde belastingen op de verschillende bedragen uit belastbare 
onvervangbare goodwill toegepast. 

Actieve en passieve uitgestelde belastingen worden, voor zover mogelijk, tegenover mekaar 

verrekend. Na saldering worden de actieve en passieve uitgestelde belastingen als volgt 
toegewezen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2020

Actieve uitgestelde belastingen 20.672 19.289

Passieve uitgestelde belastingen -39.409 -17.117
-18.738 2.172

De uitgestelde belastingen ondergingen wijzigingen tijdens het boekjaar als volgt:

in TEUR 2020 2019

Uitgestelde belastingen (netto) op 1.1. 2.172 -3.554

Wijzigingen op grond van restatement 0

Wijziging van de consolidatiekring -24.023 12

Verlies- en winstrekening van de holding

Opgenomen uitgestelde belastingen 1.900 4.909

Overeenkomstig in overige resultaten

uit Verplichtingen tegenover de werknemers

Opgenomen uitgestelde belastingen 277 1.253

Impact wisselkoersverschillen 938 -447

Uitgestelde belastingen (netto) op 31.12. -18.738 2.172

Uitgestelde belastingen uit belastbare overgedragen verliezen en actieve verschillen in 
boekwaarden worden enkel in die mate toegepast wanneer het management toekomstige 
belastbare inkomsten verwacht. De basis voor de beoordeling van de waardering van actieve 
uitgestelde belastingen is na vermindering van de passieve tijdelijke verschillen, de toekomstige 
positieve belastbare opbrengsten die overeenstemmen met de voorziene plannen van de Raad 
van Bestuur. Bij de beoordeling van de nog niet gebruikte belastbare overgedragen verliezen en 
belastingvergoedingen worden ter aanvulling de gebruiksomstandigheden voorzien.



Bijlage I/60

Uitgestelde belastingclaims worden uit dat oogpunt niet in de volgende posten opgenomen, daar 
het niet waarschijnlijk is dat toekomstige, voldoende belastbare resultaten ter beschikking zullen 
staan die door de holding voor de uitgestelde belastingclaims kunnen worden toegepast:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Aftrekbare tijdelijke verschillen (onvoorwaardelijk) 1.762 1.821

Belastbare overgedragen verliezen 41.263 43.325
43.025 45.146

Voor bedrijven, die in de lopende periode een negatief resultaat aantoonden, worden een 
gecumuleerde uitgestelde belastingclaim ter hoogte van TEUR 861 (vorig jaar: TEUR 11.655) 
geactiveerd daar de realisatie van het belastingclaim op basis van de verwachte omkeer van de 
passieve uitgestelde belastingen en de belastbare resultatenplanning waarschijnlijk is.

De holding heeft op 31.12.2020 belastbare overgedragen verliezen ten bedrage van TEUR 
169.724 (vorig jaar: TEUR 201.398). De bestaande overgedragen verliezen konden als volgt 
worden gebruikt:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Totaal 169.724 201.398
Waarvan geactiveerde overgedragen verliezen 9.360 34.506
Waarvan niet geactiveerde overgedragen verliezen 160.364 166.892
Mogelijke daling van niet geactiveerde overgedragen verliezen

Onbeperkt overdraagbaar 129.071 137.836
Binnen 5 jaren 13.263 13.562
Binnen 5 tot 10 jaren 117 0
Binnen 10 tot 20 jaren 17.913 15.494

Uit het gebruik van de belastbare overgedragen verliezen waarop tot voor kort geen actieve 
uitgestelde belastingen werden gevormd, ontstond tijdens het verslagjaar een positief resultaat 
van TEUR 5.423 (vorig jaar: TEUR 513).

De gecumuleerde, in uitzonderlijke resultaten geboekte, actieve uitgestelde belastingen op 
actuariële winsten en verliezen bedragen TEUR 6.852 (vorig jaar: TEUR 6.703).
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7. Voorraden

Onder de voorraden zijn volgens IAS 2 die activa toegewezen die voor verkoop in normale 
bedrijfsomstandigheden zijn voorzien (eindproducten en goederen), die zich in de productie voor 
verkoop bevinden (goederen in aanmaak respectievelijk niet-gefactureerde dienstverleningen) of 
die in het kader van productie of dienstlevering verbruikt worden (grond-, hulpstoffen en 
verbruiksgoederen). Uitgevoerde aanbetalingen voor het verwerven van voorraden worden 
eveneens onder deze positie geboekt.

De voorraden met hun aanschaf- respectievelijk productiekosten of aan de verminderde netto 

verkoopwaarde op balansdatum gewaardeerd. Als follow-up van het gebruik wordt doorgaans de 
gemiddelde prijs toegepast. Voor de inventarisrisico’s die uit de opslagperiode respectievelijk 
afgenomen toepasbaarheid resulteren, worden aangepaste waardeverminderingen voorzien. 

De kost- of productieprijs omvatten alle kosten voor het verwerven en verwerken zoals 
uitzonderlijke kosten die worden gemaakt om de voorraden tot hun bestemming en in hun 
toestand te verplaatsen. De productiekosten omvatten alle rechtstreekse verrekenbare materiaal-
en verwerkingskosten zoals aangepaste, systematische toegewezen delen van de 
gemeenschappelijke materiaal- en verwerkingskosten. Daartoe behoren ook de proportionele 
kosten voor de bedrijfspensioenvoorzieningen en vrijwillige sociale prestaties.

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Grondstoffen en hulpstoffen 85.762 65.493

Producten in aanmaak 29.226 18.399

Eindproducten en goederen 76.075 70.542

Nog niet gefactureerde diensten 2.034 1.072

Vooruitbetalingen 2.947 4.715

196.043 160.221

Voor de op de balansdatum bestaande voorraden werden TEUR 2.448 (vorig jaar: TEUR 2.478) 
van de nettoverkoopwaarde geboekt. De nettoverkoopwaarde is de geschatte verkoopwaarde 
verminderd met de nog eventuele productie- en bedrijfskosten.

Tijdens het boekjaar werden waardeverminderingen uit voorraden ter hoogte van TEUR 3.743 
(vorig jaar: TEUR 2.019) en waardecorrecties op voorraden ter hoogte van TEUR 1.034 (vorig 
jaar: TEUR 673) geboekt. 

Op balansdatum waren voorraden met een boekwaarden van TEUR 10.491 (vorig jaar: TEUR 
10.849) als zekerheden verpand.
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8. Handelsvorderingen

Handelsvorderingen werden in het kader van een bedrijfsmodel weerhouden, waarvoor de 
doelstelling in de inning van uitgestelde kasstromen is bepaald. De kasstroomcriteria zijn bij deze 
instrumenten vervult. De vorderingen worden als gevolg als „at-cost” geclassificeerd.

De waarde bij de eerste opname resulteert uit de reële waarde, de waardering na eerste opname 
aan de geamortiseerde kostprijs verminderd met de waardecorrecties voor eventuele 
kredietverliezen. Aangaande de berekening van de waardecorrecties onder toepassing van 
waardeverminderingsmodellen volgens IFRS 9 wordt naar punt XI.2. verwezen.

Slechts bij insolventie of mislukte gerechtelijke invordering worden de vorderingen uitgeboekt.

Niet rentedragende of vorderingen aan lage rente met een looptijd van meer dan één jaar worden 
aan de contante waarde verdisconteerd. Wisselkoersvorderingen worden op balansdatum 
gewaardeerd aan de middenkoers voor vreemde valuta.

Op balansdatum stellen de handelsvorderingen zich als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Handelsvorderingen tegenover derden 283.125 206.494

Handelsvorderingen tegenover verbonden 

ondernemingen 3.722 4.551

286.847 211.045

De handelsvorderingen omvatten ter hoogte van TEUR 159 (vorig jaar: TEUR 899) vorderingen 
met een resterende looptijd van meer dan één jaar.

Voor het op balansdatum voorhanden bestand aan vorderingen zijn vorderingen ten bedrage van 

TEUR 314 (vorig jaar: TEUR 424) veranderlijk herverzekerd, en TEUR 71.867 (vorig jaar: TEUR 
71.432) als zekerheid voor de schulden van de holding gecedeerd.
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9. Overige kortetermijn activa en vooruitbetalingen

31.12.2020 31.12.2019

in TEUR Totaal

waarvan 
RLZ < 1 

jaar
waarvan 

RLZ > 1 jaar Totaal

waarvan 
RLZ < 1 

jaar
waarvan 

RLZ > 1 jaar

Vorderingen tegenover

verbonden ondernemingen 4.527 4.527 0 5.670 5.670 0

Vorderingen uit inkomstenbelastingen 3.333 3.307 26 1.430 1.411 19

Vorderingen uit overige belastingen 15.449 15.356 93 11.902 11.819 83

Afgeleide financiële instrumenten 82 82 0 0 0 0

Uitzonderlijke vorderingen en

Activa 8.866 8.646 220 9.260 9.075 185

Vooruitbetalingen 6.027 5.307 720 5.218 4.657 561

38.282 37.223 1.059 33.480 32.633 847

waarvan financiële instrumenten 

volgens IFRS 9 toe te wijzen 12.466 11.854

Uitzonderlijke vorderingen volgens IFRS 9 werden in het kader van een bedrijfsmodel 
weerhouden, waarvoor de doelstelling in de inning van uitgestelde kasstromen is bepaald. De 
kasstroomcriteria zijn bij deze instrumenten vervult. De vorderingen worden als gevolg aan „at 
cost” geclassificeerd respectievelijk aan geamortiseerde kostprijs verminderd met de 
waardecorrecties van verwachte kredietverliezen, gewaardeerd.

Afgeleide financiële instrumenten zijn volgens IFRS 9 zijn alleszins aan de reële waarde in de 

winst- en verliesrekening te waarderen. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waarderingswinsten 
en -verliezen worden ook in de resultatenrekening opgenomen.

Aangaande de berekening van de waardecorrecties onder toepassing van 
waardeverminderingsmodellen volgens IFRS 9 wordt naar punt XI.2. verwezen.

Voor het op balansdatum beschikbare bestand aan uitzonderlijke vorderingen zijn TEUR 1.138 
(vorig jaar: TEUR 287) als waarborg voor de schulden van de holding gecedeerd.

10. Geldmiddelen en equivalent

De posten omvatten concreet het kasbestand, cheques, vorderingen bij kredietinstellingen zoals 
kortetermijn, zeer liquide financiële activa die op het moment van aankoop een looptijd van 
maximaal drie maanden hebben.

De geldmiddelen en equivalent worden als financiële instrumenten als „at cost” geclassificeerd en 
aan de geamortiseerde kostprijs verminderd met waardecorrecties voor verwachte 
kredietverliezen volgens IFRS 9 gewaardeerd.

Aangaande de berekening van de waardecorrecties onder toepassing van 
waardeverminderingsmodellen volgens IFRS 9 wordt naar punt XI.2. verwezen.
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11. Voor verkoop weerhouden langetermijn activa

Langetermijn activa worden als voor verkoop weerhouden geclassificeerd, wanneer de 
betreffende boekwaarde overwegend door een verkoopbedrijf en niet door voortgezet gebruik 
wordt gerealiseerd. Deze voorwaarde wordt slechts als vervuld aangenomen wanneer de 
vervreemding hoogstwaarschijnlijk is en de langetermijn activa in hun actuele kwaliteit voor een 
onmiddellijke verkoop beschikbaar zijn. Zij worden met het verminderde bedrag uit hun 
boekwaarde en de reële waarde met vermindering van de verkoopskosten, gewaardeerd.

De in de jaarrekening van vorig jaar toegewezen „voor verkoop weerhouden langetermijn activa” 

betroffen een vastgoed van Greiner Real Estate GmbH in Wernberg, AT. Dit vastgoed werd in het 
boekjaar 2020 met een koopovereenkomst op 03.12.2020 verkocht. Dit resulteerde in een 
verkoopwinst van TEUR 457 dat aan de uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten werd toegewezen.
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12. Nominaal kapitaal

Het nominaal kapitaal van Greiner AG in ongewijzigd op de balansdatum en bedraagt TEUR 
14.688 en bestaat uit 14.688.000 nominale aandelen met een nominaal bedrag van EUR 1,00 
elk.

13. Kapitaalreserves

De kapitaalreserves betreffen de totaal gebonden kapitaalreserves (Agio) en belopen zich op 
TEUR 32.814 (vorig jaar: TEUR 32.814).

14. Ingehouden winsten

De ingehouden winsten omvatten

- De ingehouden winsten en balanswinsten van Greiner AG en alle betrokken 
dochterondernemingen (voor zover deze niet door kapitaalsconsolidatie geëlimineerd 
werden) exclusief de resultaten uit minderheidsbelangen,

- de voorziening voor wisselkoersverschillen uit omrekening van buitenlandse 
dochterondernemingen met een van de rapporteringsvaluta afwijkende functionele valuta, 

- het uitzonderlijke resultaat uit actuariële winsten en verliezen als gevolg van de waardering 
van de personeelskosten voor ontslag- en pensioenschulden exclusief de betrokken 
uitgestelde belastingen, 

- zoals de aandelen in het uitzonderlijk resultaat van ondernemingen gewaardeerd aan de 
Equity-methode.

15. aandelen niet controlerende aandeelhouder

Aandelen minderheidsbelangen betreffen het aandelenbezit derden aan de volledige 
geconsolideerde holdingbedrijven. De bedrijven met rechtstreekse en vervolgens ook indirecte 
minderheidsbelangen worden in de Bijlage 2 van de toelichting vermeld.
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Vier bedrijven met minderheidsbelangen betreffen de ondernemingssector Greiner Packaging, 
drie bedrijven de ondernemingssector Greiner Bio-One, één bedrijf de ondernemingssector 
NEVEON en één bedrijf Greiner Extrusion.

Hierna wordt de financiële informatie van de bedrijven met minderheidsbelangen vermeld. Het 
gaat hem om informatie voor interne eliminatie van de holding. Uitsluitend groepsinterne 
eliminaties binnen het betrokken bedrijf worden opgenomen:

Toestand per 31.12.2020

in TEUR

OOO 

Greiner 

Packaging, 

RU

Unifoam 

(Pty) Ltd., 

SA

Deelholding 

Bio-One

China

Deelholding 

Balkan 

Simplas 

S.p.A., IT

Andere 

dochterondernemingen 
2) Totaal

percentage 
minderheidsbelangen 49,00% 20,00% 49,00% 48,16% 40,00%

Langetermijn activa 4.150 5.934 6.491 21.535 5.451 2.393 45.953

Kortetermijn activa 8.631 7.685 27.116 16.302 6.478 11.424 77.634

Langetermijn schulden 1 2.051 1.832 9.964 1.669 2.356 17.873

Kortetermijn schulden 2.951 4.211 7.393 16.720 3.198 4.447 38.920

Nettokapitaal 9.828 7.356 24.381 11.1521) 7.062 7.014 66.794

Netto kapitaal 
minderheidsbelangen 4.816 1.471 11.947 7.711 2.825 111 28.881

Opbrengsten 25.555 16.794 30.378 38.925 5.429 19.904 136.986

Winst 2.987 2.003 -453 3.7081) 468 1.545 10.259

Uitzonderlijk resultaat -2.857 -1.279 -669 -141) -9 -262 -5.090

Eindresultaat 130 724 -1.122 3.695 459 1.282 5.168

Minderheidsbelangen 
toegekende winst

1.464 401 -222 2.486 187 38 4.353

Minderheidsbelangen 
toegekend uitzonderlijk 
resultaat -1.400 -256 -328 -7 -4 -4 -1.999

Minderheidsbelangen 
toegekend eindresultaat

64 145 -550 2.478 184 33 2.354

Cashflow uit het resultaat 4.609 3.604 2.725 7.767 690 2.924 22.319

Dividenden aan 
minderheidsbelangen -1.533 -634 -208 -975 - - -3.350

                                                            

1) daarin aandelen van minderheidsbelangen voor TEUR 4.514 bij nettokapitaal, TEUR 1.345 bij winst en TEUR -2 bij 
uitzonderlijk resultaat

2) met inbegrip van groepsinterne eliminaties
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OOO 
Greiner 
Packaging, 
RU

Unifoam 
(Pty) Ltd., 
SA

Deelholding 
Bio-One 
China

Andere 
dochterondernemingen 
2) Totaal

Deelholding 
Balkan 

Toestand per 31.12.2019

in TEUR

percentage 
minderheidsbelangen 49,00% 20,00% 49,00% 48,16%

Langetermijn activa 5.188 6.916 9.564 21.552 2.741 45.960

Kortetermijn activa 12.662 8.514 27.592 16.660 9.183 74.612

Langetermijn schulden 191 2.324 3.448 12.271 2.475 20.710

Kortetermijn schulden 4.838 3.302 7.781 16.785 3.717 36.423

Nettokapitaal 12.820 9.804 25.927 9.1551) 5.731 63.439

Netto kapitaal 
minderheidsbelangen 6.282 1.961 12.704 6.405 78 27.430

Opbrengsten 29.660 17.260 39.616 34.837 18.350 139.722

Winst 3.335 1.831 596 1.7581) 748 8.269

Uitzonderlijk resultaat 1.626 383 150 711) 156 2.386

Eindresultaat 4.962 2.214 746 1.829 904 10.655

Minderheidsbelangen toegekende 
winst 1.634 366 292 1.255 3.548

Minderheidsbelangen 
toegekend uitzonderlijk 
resultaat 797 77 74 46 3 997

Minderheidsbelangen toegekend 
eindresultaat 2.431 443 366 1.302 3 4.545

Cashflow uit dividendenresultaat 
aan minderheidsbelangen

4.831 3.571 4.436 3.019 1.926 17.783

-2.021 -124 -188 -686 - -3.019

16. Verplichtingen tegenover de werknemers

De positie stelt zich als volgt op:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Ontslagvoorzieningen 30.772 27.101

Pensioenvoorzieningen 40.826 32.642

Voorzieningen voor jubileumuitgaven 16.214 13.059

Voorzieningen voor overige langetermijn personeelskosten 145 27

87.957 72.829

                                                            

1) daarin aandelen van minderheidsbelangen voor TEUR 3.854 bij nettokapitaal, TEUR 795 bij winst en TEUR 25 bij 
uitzonderlijk resultaat

2) met inbegrip van groepsinterne eliminaties
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Ontslagvoorzieningen

Medewerkers waarvan het dienstverband vóór 1.1.2003 werd overeengekomen, hebben in de 

Oostenrijkse holdingbedrijven in geval van het bereiken van de pensioenleeftijd zoals bij een 
beëindiging van het dienstverband door de werkgever een wettelijke aanspraak op een 
eenmalige ontslagvergoeding. De grootte van de ontslagvergoeding hangt af van de duur van het 
dienstverband en de over relevante ontslagcrisis referentie. Voor deze toegezegde 
pensioensregelingen moet een voorziening worden voorzien.

Voor werknemers waarvan het dienstverband na 1.1.2003 werd overeengekomen, worden de 
ontslagverplichtingen door de lopende betaling van een overeenstemmende bijdrage aan een 
extern pensioenfonds voor werknemers gecompenseerd. Een aanvullende wettelijke verplichting 
voor het verlenen van ontslagvergoedingen bij het ontslag van deze werknemers bestaat niet. 
Voor deze bijdragegerichte pensioenregelingen wordt er dus geen voorziening gecreëerd.

Daarbij aanvullend bestaan er ook in andere dochterondernemingen zich baserend op lokale 
wettelijke voorschriften gelijkaardige bijdrage- of prestatiegerichte modellen. Het overwegende 
deel van de verplichtingen uit prestatiegerichte plannen bestaat maar met ongeveer 86% in 
Oostenrijkse holdingbedrijven.

De voorzieningen voor ontslag worden op balansdatum - op basis van de actuariële vergoedingen 
- volgens de methode van de lopende eenmalige premies (Projected-Unit-Credit-Methode) 
berekend. Als planmatige pensioenleeftijd wordt de zo vroegst mogelijke en wettelijke 
pensioenleeftijd (dit is in Oostenrijk 65 jaar voor vrouwen en mannen) rekening houdend met de 
overgangsregelingen toegepast. De fluctuatie wordt volgens bedrijfsgerelateerde 
omstandigheden in overweging genomen. Voor de berekening van de voorziening voor 
ontslagvergoeding wordt sedert het boekjaar 2018 de boekhoudbasis voor de 
pensioenverzekering Pagler & Pagler toegepast.

Actuariële winsten en verliezen worden volgens IAS 19.57 (d) in de periode voor het totaal in de 

uitzonderlijke resultaten van het eigen vermogen opgenomen. De kosten voor verstreken 
diensttijd worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Uit de berekende contante waarde van deze prestatiegerichte verplichting (Defined Benefit 
Obligation - DBO) wordt de reële waarde van de op de balansdatum bestaande plankapitaal, die 
voor de afdekking van de verplichtingen wordt weerhouden, in mindering gebracht.
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Volgende parameter (= gewogen gemiddelde waarde) zijn in de berekening ontslagvoorzieningen 
opgenomen:

31.12.2020 31.12.2019
Factuurtarief

Oostenrijk 0,9 % 1,0 %

Overige landen 2,8 % 4,4 %

Salarisverhoging

Oostenrijk 3,0 % 3,0 %

Overige landen 3,8 % 4,2 %

Fluctuatiekorting (gestaffeld)

Oostenrijk 0,0 % 0,0 %

Overige landen 6,5 % 9,5 %

De voorzieningen voor prestatiegerichte ontslagverplichtingen evolueren als volgt:

Prestatiegerichte 

verplichting

Reële waarde 

van het 

plankapitaal

Nettoschuld uit 

prestatiegerichte 

pensioensregelingen

in TEUR 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Toestand op 1.1. 27.117 23.890 -15 -15 27.101 23.875

Wijzigingen van de consolidatiekring 5.073 20 - - 5.073 20

Opgenomen in winst of verlies:

Lopende kosten van diensttijd 1.417 1.178 - - 1.417 1.178

Na te verrekenen kosten van diensttijd -49 31 - - -49 31

Resultaat uit afwikkelingen -636 - - - -636 -

Rentelasten 362 528 - - 362 528

1.094 1.736 - - 1.094 1.736

Opgenomen in uitzonderlijke 
resultaten:

Actuariële

Winst/verlies uit

- demografische hypothesen -15 -32 - - -15 -32

- financiële hypothesen 642 2.771 - - 642 2.771

- ervaringsaangepaste hypothesen 401 272 - - 401 272

1.028 3.011 - - 1.028 3.011

Overige:

Ontslagvergoedingen -2.555 -1.514 - - -2.555 -1.514

Gepresteerde afwikkelingen -656 - - - -656 -

Wisselkoersverschillen -320 -26 - - -320 -26

Overige 6 - - - 6 -

-3.525 -1.540 - - -3.525 -1.540

Toestand per 31.12. 30.787 27.117 -15 -15 30.772 27.101

Op 31.12.2020 lag de gewogen gemiddelde looptijd van de ontslagvoorzieningen rond 12 jaar 
(vorig jaar: 12,4 jaar)
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De in de ontslagtoepassingen tijdens het jaar 2020 weerhouden toepassingen voor 
bijdragegerichte plannen bedragen TEUR 1.984 (vorig jaar: TEUR 1.507).

Pensioenvoorzieningen

Naar landspecifieke, wettelijke, economische en fiscale omstandigheden hebben zich enkele 
vestigingen van de holding uiteenlopende pensioenregelingsmodellen ontwikkeld. Het gaat hem 
zowel over bijdrage- als prestatiegerichte pensioenafspraken.

In Oostenrijk bestaan enkele prestatiegerichte, op basis van overeenkomst betrokken 

verplichtingen door Greiner AG. De prestatieomvang wordt afhankelijk van de laatste actieve 
referentie van de uitkeringen goedgekeurd. Er bestaan gedeeltelijk gekwalificeerde 
verzekeringspolissen die als plankapitaal opgenomen zijn. Voor de berekening van de 
voorziening voor pensioenen wordt de boekhoudbasis voor de pensioenverzekering AVÖ 2018-
P - Pagler & Pagler toegepast.

Naast de Oostenrijkse verplichtingen komt het overwegende deel van de prestatiegerichte 

pensioenregelingsverplichtingen uit holdingvestigingen in Duitsland en Zwitserland.

Het regelingsmodel in Zwitserland wordt via bijdrageprestaties van werkgevers en gedeeltelijk 

ook van werknemers gefinancierd waarbij de bijdrage aan een bedrijfspensioenkas 
respectievelijk -pensioenfonds wordt betaald. De prestatieomvang voor het ouderdomspensioen 
is volgens de pensioengerechtigde leeftijd gemoduleerd en is afhankelijk van de grootte van de 
bijeengebrachte vergoedingen. In geval van invaliditeit of overlijden ontvangt de begunstigde een 
pensioenvergoeding ten bedrage van een welbepaald percentage van de berekeningsgrondslag. 
De verplichtingen worden overeenkomstig de voorschriften over de prestatiegerichte plannen 
geboekt.

In Duitsland bestaan enerzijds specifieke prestatiegerichte garanties aan de voormalige 
bedrijfsleider, vennoot en leidende tewerkgestelde, anderzijds op basis van verschillende 
bedrijfspensioenfondsen betrokken prestatiegerichte garanties aan actieve en voormalige 
medewerkers - afhankelijk van een bepaalde bedrijfsaffiliatie. Voor enkele begunstigden worden 
directe verzekeringen afgesloten die op de claims worden afgeboekt.

Hiertoe bestaan prestatiegerichte verplichtingen uit een algemeen pensioenfonds van CA Greiner 
& Söhne GmbH & Co. KG die bij de overname van medewerkers in andere Duitse Greiner-
bedrijven uit deze werden overgenomen. Zij bestaan tegenover actieve medewerkers, tegenover 
voormalige, met definitieve rechten van afgescheiden medewerkers zoals tegenover 
renteontvangers.

Prestatiegerichte pensioenrechten bestaan in Nederland tegenover actieve werknemers, 
voormalige medewerkers met definitieve rechten en renteontvangers. De toegekende 
pensioenrente, die door bijdrageprestaties van werkgevers aan een bedrijfspensioenfonds 
werden gefinancierd, gebaseerd op een gemiddeld heffingssysteem. Daarnaast wordt in geval 
van overlijden van de begunstigde aan de echtgeno(o)t(e) en wezen een nabestaandenpensioen 
toegekend. 
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Voor een deel van de verplichtingen worden herverzekeringen afgesloten die beantwoorden aan 
de bepalingen van de classificatie van plankapitaal.

De waardering van de pensioenverplichtingen heeft plaats - zoals bij de ontslagverplichtingen 

- op basis van een actuarieel advies volgens het verloop van de lopende eenmalige premies 
(Projected-Unit-Credit-Methode). Daarbij worden de waarschijnlijke te verlenen 
pensioenprestaties op de totale periode van de tewerkstelling van de medewerker tot aan de 
pensioenleeftijd verdeeld. Toekomstige salaris- en pensioenverhogingen worden voorzien.

Actuariële winsten en verliezen worden volgens IAS 19.57 (d) in de periode voor het totaal in de 
uitzonderlijke resultaten van het eigen vermogen opgenomen. De kosten voor verstreken 
diensttijd worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Uit de berekende contante waarde van deze prestatiegerichte verplichting (Defined Benefit 
Obligation - DBO) wordt de reële waarde van de op de balansdatum bestaande plankapitaal, die 
voor de afdekking van de verplichtingen wordt weerhouden, in mindering gebracht.

Volgende parameters (= gewogen gemiddelde waarde) zijn in de berekening van 
pensioenvoorzieningen opgenomen:

31.12.2020 31.12.2019

Factuurtarief

Oostenrijk 1,3 % 1,4 %

Duitsland 0,9 % 0,9 %

Nederland 1,2 % 1,5 %

Zwitserland 0,2 % 0,3 %

Pensioengroei:

Oostenrijk 1,1 % 1,1 %

Duitsland 1,4 % 0,9 %

Zwitserland / Nederland 0,0 % 0,0 %

Salarisverhoging

Oostenrijk 3,0 % 2,2 %

Duitsland 1,4 % 1,7 %

Zwitserland 0,7 % 0,7 %

Nederland 3,0 % 3,0 %

Fluctuatiekorting (gestaffeld)

Oostenrijk / Duitsland 0,0 % 0,0 %

Zwitserland 9,9 % 9,9 %

Nederland 2,1 % 2,4 %
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De pensioenvoorzieningen wijzen pp de navolgende ontwikkeling:1)

Prestatiegerichte 

verplichting

Reële 

waarde van 

het 

plankapitaal

Nettoschuld uit 

prestatiegerichte 

pensioensregelingen

in TEUR 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Toestand op 1.1. 73.134 64.315 -40.492 -34.995 32.642 29.320
Wijzigingen van de consolidatiekring 10.032 - -1.189 - 8.843 -

Opgenomen in winst of verlies:

Lopende kosten van diensttijd 2.089 1.935 - - 2.089 1.935

Na te verrekenen kosten van diensttijd -23 -119 - - -23 -119

Rentekosten (rentebaten) 577 942 -268 -478 309 464
2.643 2.758 -268 -478 2.375 2.280

Opgenomen in uitzonderlijke 
resultaten:

Actuariële winst/verlies uit

- demografische hypothesen -1.595 - - - -1.595 -

- financiële hypothesen 1.838 5.636 - - 1.838 5.636

- ervaringsaangepaste hypothesen 715 -1.239 - - 715 -1.239

kosten / opbrengsten uit plankapitaal 
(zonder rentebaten) - - -546 -640 -546 -640

958 4.397 -546 -640 412 3.757

Overige:

Van de bijdrage betaald door de 
werkgever

- - -2.265 -2.206 -2.265 -2.206

Van de bijdrage betaald door de 
werknemer

1.166 1.131 -1.166 -1.131 - -

Gedane pensioenbetalingen -1.177 -5.356 -54 3.949 -1.231 -1.407

Wisselkoersverschillen 166 1.378 -116 -1.042 51 336

Overige - 4.510 - -3.949 - 562

155 1.664 -3.601 -4.379 -3.446 -2.715
Toestand per 31.12. 86.922 73.134 -46.096 -40.492 40.826 32.642

Het plankapitaal bestaat uit het volgende:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Geldmiddelen en equivalent 1.575 1.452

Instrumenten eigen vermogen 8.403 7.756

Instrumenten voor schulden 7.771 7.141

Onroerend goed 5.635 5.175

Afgeleide producten 4.275 3.442

Overige 18.438 15.526

46.096 40.492

                                                            

1) De holding beschikt over diverse prestatiegerichte plannen en heeft wettelijk geaggregeerde gegevens met betrekking tot 
deze plannen ter beschikking gesteld, daar deze plannen onderling geen afwijkende risico’s omvatten.
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Op 31.12.2020 lag de gewogen gemiddelde looptijd van de pensioenvoorziening rond 16,8 jaar 
(vorig jaar: 15,8 jaar).

De holding verwacht dat de bijdrage van TEUR 2.720 (vorig jaar: TEUR 2.264) in 2021 in de 
prestatiegerichte plannen te storten zijn.

Voor bijdragegerichte pensioensregelingen betaalt Greiner aan pensioenkassen en gelijkaardige 
externe fondsen. De in Oostenrijk bestaande bijdragegerichte pensioensregelingen van Greiner 
AG en het overwegende deel van hun dochterondernemingen. Het bijdragegerichte 
pensioenmodel voorziet lopende bijdrageprestaties aan de pensioenkas vanwege het bedrijf ten 
bedrage van een afhankelijkheid van de in de collectieve overeenkomst kwalificatie van de 
medewerkers vastgelegde percentages van het maandelijks brutoloon. Bovendien heeft de 
werknemer het recht eigen bijdragen aan de pensioenkas te storten.

Aanvullend worden ook in vestigingen in VS, Groot-Brittannië, Tsjechië, Frankrijk, Zweden, 
België, Zuid-Afrika, Nederland, Duitsland en Italië bijdragegerichte pensioenplannen aangeboden 
die zich voor het overwegende deel op uitgestelde verplichtingen baseren. Afhankelijk van 
contractbepaling wordt een bepaald percentage van het salaris van de begunstigde aan een 
extern fonds of verzekeringsorgaan betaald. 

De in de ontslagtoepassingen tijdens het jaar 2020 weerhouden toepassingen voor 
bijdragegerichte plannen bedragen TEUR 5.789 (vorig jaar: TEUR 5.190).

Voorzieningen voor jubileumpremies

Op grond van de (collectieve) overeenkomst zijn Greiner AG en haar Oostenrijkse 

dochterondernemingen, maar eveneens dochterondernemingen in Duitsland, Tsjechië, 
Hongarije, Polen en Zwitserland verplicht tot het betalen van jubileumpremies aan de werknemer 
bij een bepaalde tewerkstelling door het bedrijf. Deze betalingen baseren zich wettelijk op de 
omvang van het salaris op het ogenblik van het betreffende jubileum van de werknemer. 

Ook de verplichtingen uit de jubileumpremies worden op basis van actuarieel advies volgens het 

verloop van de lopende eenmalige premies (Projected-Unit- Credit-Methode) berekend. De 
verwachte prestaties worden op de totale periode van de tewerkstelling verdeeld. Er wordt 
rekening gehouden met toekomstige loonsverhogingen. De actuariële winsten en verliezen 
worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

Als planmatige pensioenleeftijd wordt de zo vroeg mogelijke wettelijke pensioengerechtigde 
leeftijd in aanmerking genomen voor de berekening van de overgangsregelingen. De fluctuatie 
wordt volgens bedrijfsgerelateerde omstandigheden in overweging genomen. 
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Volgende parameters (= gewogen gemiddelde waarde) zijn in de berekening van de 
voorzieningen voor jubileumpremies opgenomen: 

31.12.2020 31.12.2019

Factuurtarief

Oostenrijk 1,1 % 1,0 %

Overige landen 0,5 % 0,9 %

Salarisverhoging

Oostenrijk 3,0 % 3,0 %

Overige landen 2,2 % 3,1 %

Fluctuatiekorting (gestaffeld)

Oostenrijk 23,9 % 24,0 %

Overige landen 11,9 % 14,3 %

De voorzieningen voor jubileumpremies evolueerden als volgt: 

in TEUR 2020 2019

Aanvangstoestand van de voorzieningen voor jubileumpremies op 1.1. 13.059 9.915

Wijzigingen van de consolidatiekring 3.271 0

Opgenomen in winst of verlies:

Verstreken diensttijd 1.819 905

Resultaat uit afwikkeling -372 0

Impact van planwijzigingen 0 75

Rentelasten 146 187

Actuariële winst/verlies -751 999

Overige:

Wisselkoersverschillen -225 17

Betaling van jubileumpremies -737 -495

Overdrachten van verbonden ondernemingen 4 2

Overige 0 1.455

Eindtoestand van de voorzieningen voor jubileumpremies op 31.12. 16.214 13.059

Gevoeligheidsanalyse

De prestatiegerichte plannen belasten de holding met actuariële risico’s zoals bijvoorbeeld het 

levensverwachtingsrisico, wisselkoersrisico, rentevoetrisico en marktrisico. 

Gewijzigde actuariële parameters zullen tot gewijzigde contante waarden van de verplichtingen 

uit prestatiegerichte plannen leiden. De volgende gevoeligheidsanalyses bepalen resultaten uit 
hypothetische wijzigingen van concrete parameters op de contante waarde van de verplichtingen. 
Het gaat hem hier om de parameters rente, loonsverhoging en pensioenverhoging.

Bij de instandhouding van de andere hypothesen zullen mogelijke wijzigingen van enkele 

relevante actuariële hypothesen de prestatiegerichte verplichtingen als volgt wijzigen: 
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Ontslagvoorziening
2020 2019

Verhoging Vermindering Verhoging Vermindering

Disconteringsvoet (1% wijziging)

Toekomstige salaris- en loonsverhogingen (1% 
wijziging)

-5.719 6.891 -4.227 4.904

6.767 -5.709 4.862 -4.144

Pensioenvoorziening
2020 2019

Verhoging Vermindering Verhoging Vermindering

Disconteringsvoet (1% wijziging) -11.651 15.183 -10.235 13.244

Toekomstige salaris- en 
loonsverhogingen (1% wijziging) 1.974 -1.677 1.813 -1.500

Toekomstige pensioenverhogingen (1% 
wijziging) 6.990 -6.884 7.962 -5.779

17. Voorzieningen

Voorzieningen worden ten belope van het bedrag gewaardeerd dat op balansdatum volgens 
bedrijfsbeoordeling invorderbaar is om toekomstige verplichtingen, duidelijke risico’s en onzekere 
verplichtingen van de holding tegenover derden die op basis van eerdere voorvallen zijn ontstaan, 
af te dekken. De voorzieningen worden met die waarde geboekt die de best mogelijke schatting 
voor het nakomen van de verplichting van invorderbare uitstroom van middelen bepaald. 

De hypothesen die aan de basis liggen van de voorzieningen worden voortdurend gecontroleerd. 
De reële waarden kunnen van de genomen hypothesen afwijken wanneer de randvoorwaarden 
tegen de verwachting in zich op balansdatum ontwikkelen. Wijzigingen worden op het tijdstip van 
betere kennis van informatie in de winst- en verliesrekening voorzien en de hypothesen 
overeenkomstig aangepast.

Onderscheidt zich op basis van een marktconforme rentevoet de berekende contante waarde 

van de voorziening concreet van de nominale waarde, dan wordt de contante waarde van de 
verplichting opgenomen. 

De langetermijn voorzieningen bestaan uit: 

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Voorzieningen voor opruimingskosten 1.882 1.745

Overige langetermijn voorzieningen 19 182

1.902 1.926

De langetermijn voorzieningen evolueerden tijdens het boekjaar als volgt: 
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in TEUR

Toestand 

per 

1.1.2020 Wisselkoersverschillen Sluiting Verbruik Toekenning

Wijziging 

consolidatiekring

Toestand 

op 

31.12.2020

Voorzieningen voor 

opruimingskosten 1.745 -2 0 -80 219 0 1.882

Overige langetermijn 

voorzieningen 182 -16 -91 -145 0 90 19

1.926 -17 -91 -225 219 90 1.902

De toekenning van de voorziening voor opruimingskosten bedraagt TEUR 0 (vorig jaar: TEUR 7) 

van de rentekosten voor het boekjaar.

De kortetermijn voorzieningen bestaan uit:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019
Voorzieningen voor waarborgen en verzekeringen 6.350 5.463

Voorzieningen voor dreigend verlies 2.114 1.815

Overige voorzieningen voor personeelskosten 10.047 6.218

Overige kortetermijn voorzieningen 4.220 5.212

22.731 18.708

Onder de kortetermijn voorzieningen zitten voorzieningen in het kader van de sluiting van twee 
productievestigingen in de vorm van een voorziening voor herstructurering ten bedrage van 
TEUR 692.

De kortetermijn voorzieningen evolueerden tijdens het boekjaar als volgt:

in TEUR

Toestand 

per 

1.1.2020 WisselkoersverschillenSluiting VerbruikToekenning

Wijziging 

consolidatiekring

Toestand 

op 

31.12.2020

Voorzieningen voor 

waarborgen en 

verzekeringen 5.463 -11 -538 -879 1.260 1.053 6.350

Voorzieningen 

voor dreigend 

verlies 1.815 -46 -99 -351 796 0 2.114

Overige 

voorzieningen voor 

personeelskosten 6.218 -33 -361 -5.318 8.693 847 10.047

Overige kortetermijn 

voorzieningen 5.212 -101 -340 -3.859 3.147 162 4.220

18.708 -190 -1.338 -10.406 13.896 2.062 22.731
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18. Financiële schulden

De financiële verplichtingen zijn volgens de IFRS 9 aan de geamortiseerde kostprijs te waarderen 
voor zover zij niet onder de afwijking van de IFRS 9.4.2.1 vallen. Overeenkomstig worden 
gezamenlijke financiële schulden aan geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. 

Slechts de negatieve marktwaarden van afgeleide financiële instrumenten die onder de financiële 
schulden zijn vermeld, vallen onder de afwijkingsregeling en moeten daarom aan de reële waarde 
worden gemeten. 

Financiële schulden worden bij korting ten bedrage van het werkelijk ontvangen bedrag 
opgenomen. Agio’s, disagio’s of overige verschillen tussen het verkregen bedrag en het 
terugbetaalde bedrag worden over de looptijd van de financiering verdeeld en toegewezen tot het 
financiële resultaat.

Verplichtingen uit leasing worden aan de contante waarde van de toekomstige leasingbetalingen 
gewaardeerd. De waardering na eerste opname vindt plaats volgens de effectieve rentemethode. 
Een herwaardering van de leasingverplichting heeft plaats wanneer de toekomstige 
leasingbetalingen door een aanpassing van de onderliggende index of rente, de looptijd van de 
leasingovereenkomst, een gewijzigde inschatting van de koopoptie of wijziging in het kader van 
een restwaardegarantie, het verschuldigd bedrag wijzigen.

Langetermijn financiële schulden
(met een resterende looptijd van meer dan één jaar)

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Schulden bij kredietinstellingen 250.427 94.544

Schuldtitels 79.885 129.796

Verplichtingen uit leasingovereenkomsten 94.986 68.679

Overige rentedragende verplichtingen 637 688

Verplichtingen uit afgeleide financiële instrumenten 126 192

426.061 293.899

Kortetermijn financiële schulden
(met een resterende looptijd van minder dan één jaar)

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Schulden bij kredietinstellingen 171.663 188.861

Schuldtitels 74.976 0

Verplichtingen uit leasingovereenkomsten 19.889 14.510

Overige rentedragende verplichtingen 150 1.113

Overige financiële verplichtingen 491 327

Verplichtingen uit afgeleide financiële instrumenten 13 45

267.183 204.856
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Korte- en langetermijn schulden tegenover kredietinstellingen ten bedrage van TEUR 121.387 
(vorig jaar: TEUR 125.037) zijn in de vorm van pandrechten, hypotheken of andere 
zekerheidsstellingen opgenomen. Deze waarden omvatten ook kortetermijn delen van 
rentedragende schulden zoals invorderbare exportkredieten ten bedrage van TEUR 76.031 (vorig 
jaar: TEUR 59.390) die door de debiteurensessies gewaarborgd zijn. 

19. Handelsschulden

De waardering van de handelsschulden vindt plaats door het ontstaan van de schuld ten bedrage 
van de reële waarde van de ontvangen diensten. Als gevolg worden ze volgens de bepalingen 
van IFRS 9 op de geamortiseerde kostprijs getaxeerd.

Schulden uit vreemde valuta worden aan de gemiddelde wisselkoers op de afsluitdatum van de 
balans omgerekend.

De handelsschulden stellen zich als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Tegenover derden 167.055 123.949

Tegenover verbonden partijen 806 2.589

167.861 126.538

Gezamenlijke handelsschulden wijzen op een resterende looptijd van minder dan één jaar.

20. Overige schulden

De overige schulden worden volgens IFRS 9 aan de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. 
Uitsluitend de voorwaardelijke vergoedingen vallen onder de uitzonderingsregel van het IFRS 
9.4.2.1 en worden als volgt aan de reële waarde gewaardeerd. Wijzigingen worden in de winst-
en verliesrekening opgenomen.

Uitzonderlijke, niet handelsschulden, verplichtingen worden aan hun aflossingswaarde 
gewaardeerd.
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Overige langetermijn schulden
(met een resterende looptijd van meer dan één jaar)

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Passieve tussen- en overlopende rekeningen 7.589 6.995

Voorwaardelijke vergoedingen 4.134 3.753

Verplichtingen uit opzegbare niet-controleerbare belangen 4.826 6.270

Overige schulden 60 140

16.609 17.159

waarvan financiële instrumenten volgens IFRS 9 toe te wijzen 9.020 3.893

Overige kortetermijn schulden

(met een resterende looptijd van minder dan één jaar)

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Schulden in het kader van de sociale zekerheid 9.564 6.790

Overige belastingschulden 15.921 8.135

Schulden uit niet-verbruikte vakanties 15.959 12.781

Uitzonderlijke schulden tegenover medewerkers 33.975 22.548

Uitzonderlijke schulden tegenover 

verbonden ondernemingen 0 705

Voorwaardelijke vergoedingen 3.553 83

Overige schulden 4.931 5.090

Passieve tussen- en overlopende rekeningen 2.105 2.209

86.008 58.340

waarvan financiële instrumenten volgens IFRS 9 toe te wijzen 8.484 5.878

De passieve tussen- en overlopende rekeningen omvatten investeringssubsidies uit 

overheidsmiddelen (zie hierover punt VI.) ten bedrage TEUR 9.215 (vorig jaar: TEUR 8.463) 
waarvan TEUR 7.516 (vorig jaar 6.956) als langetermijn schulden toegewezen worden. 
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XI. Financiële instrumenten, Financieel risico en kapitaalsbeheer

1. Financiële instrumenten

Een financieel instrument is een overeenkomst, die tegelijkertijd bij de ene partner een financiële 

activa vormt en bij de andere partner tot het ontstaan van een financiële schuld of een eigen 
vermogeninstrument leidt. Financiële instrumenten worden uitgevoerd wanneer Greiner de 
partner van financiële instrumenten wordt en hierdoor rechten of vergelijkbare verplichtingen uit 
het financiële instrument verwerft.

Originele financiële instrumenten

Tot de bestaande originele financiële instrumenten van de holding behoren financiële passiva, 
handelsvorderingen en -schulden, kasmiddelen, financiële vorderingen en schulden.

Afgeleide financiële instrumenten

Afgeleide financiële instrumenten worden in de holding Greiner voornamelijk ingezet als 

risicodekkingsdoeleinden. Balansgericht Hedge-accounting wordt op grond van ondergeschikt 
belang niet gebruikt. De waardering vindt plaats aan de fair value. 

In geval van positieve marktwaarden worden die afgeleide financiële instrumenten onder de 

financiële en uitzonderlijke langetermijn activa of uitzonderlijke kortetermijn activa en 
vooruitbetalingen toegewezen; in geval van negatieve marktwaarden vallen zij onder de 
financiële schulden. 

De wijzigingen van fair value van de afgeleide financiële instrumenten worden rechtstreeks 

voorzien in de winst- en verliesrekening van de geconsolideerde resultatenrekening, waarbij de 
wijzigingen van fair value uit valutatermijncontracten of valuta-opties in de bedrijfsopbrengsten 
worden geboekt en de wijzigingen van fair value uit renteswaps en CAP’s in de financiële 
resultaten worden geboekt.

Op de afsluitdatum bestaan er geen reële verrekenbare posten en aanspraken op 

verrekeningsraamovereenkomsten in verband met afgeleide producten.
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De volgende tabel toont de nominale1) en de reële waarde van de op de balansdatum bestaande 
afgeleide financiële instrumenten.

31.12.2020 Valuta

Nominale 
in TTW

Fair value in 
TEUR

Resterende
looptijd in 
maanden

Renteswaps EUR 29.563 -137 2-26

Valuta-termijncontracten EUR 3.300 80 10

Valutaswaps EUR 5.640 0 1

Valutaswaps USD 25 0 1

31.12.2019 Valuta

Nominale 
in TTW

Fair value in 
TEUR

Resterende 
looptijd in 
maanden

Renteswaps EUR 21.303 -227 12-38

Renteoptie (CAP) EUR 1.125 0 9

Valutaswaps EUR 5.520 -10 1

Valutaswaps USD 60 0 1

Waarderingen en waarderingscatergorieën

Het IFRS 9 voorziet in drie fundamentele waarderingscategorieën voor de financiële 
instrumenten: „aan de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd” (at cost - AC), „aan de reële 
waarde met waardeveranderingen in winst of verlies gewaardeerd” (fair value through Profit & 
Loss - FVTPL) en „aan reële waarde met waardeveranderingen in uitzonderlijke opbrengsten 
gewaardeerd” (fair value through OCI - FVTOCI).

De toekenning van de financiële instrumenten aan deze waarderingscategorieën vindt plaats 
enerzijds op basis van de karakterisering van de financiële instrumenten als vreemd of eigen 
vermogensinstrument en anderzijds op basis van de bedrijfsmodellen zoals de overdraagbare 
geldstromen (solely payments of principal and interests - SPPI-criteria).

Het totaal aan financiële instrumenten uit de categorie FVTPL worden op grond van de 
bepalingen van het IFRS 9 verplichtend in winst & verlies aan de reële waarde gewaardeerd. Van 
de uitoefening van de fair value-optie wordt geen gebruik gemaakt. 

Financiële schulden, met uitzondering van de afgeleide financiële instrumenten en de 

voorwaardelijke vergoedingen, wordt tegen geamortiseerde kostprijs onder toepassing van de 
effectieve rentemethode gewaardeerd.

                                                            

1) De nominale waarde komt overeen met het aankoop- respectievelijk verkoopsbedrag van de specifieke transactievaluta. 



Bijlage I/82

In de navolgende tabellen wordt de boekwaarde, waardering en toebehorende reële waarde (fair 
value) volgens de waarderingscategorieën van de originele en afgeleide financiële instrumenten 
bepaald. 

Informatie over de reële waarde van de financiële activa en schulden, die niet aan de reële 
waarde worden gewaardeerd, worden niet bepaald wanneer de boekwaarde een redelijke 
benaderingswaarde voor de reële waarde vormt.

Waardering IFRS 9

in TEUR

Bijlage -
toelichting

Boekwaarde 
per 31.12.2020

tot de 
geamortiseerde 
kostprijs (AC)

in winst- en 
verliesrekening 

van de reële 
waarde 
(FVTPL)

Waardering 
IFRS 15 / 
IFRS 16 / 
IAS 32 / 
IFRS 10

Fair Value 
per 

31.12.2020

Financiële activa

Geldmiddelen en equivalent X.10 220.268 220.268 - - -

Vorderingen uit

leveringen en diensten X.8 286.847 286.847 - - -

Uitzonderlijke vorderingen X.9 12.384 12.384 - - -

Kortetermijn contractactiva IX.1 50.524 - - 50.524 -

Overige deelnemingen X.5 169 - 169 - 169

Waardepapieren - at cost X.5 7.930 7.930 - - 8.641

Waardepapieren - FVTPL X.5 10.474 - 10.474 - 10.474

Langetermijn financiële vorderingen en 
uitzonderlijke activa X.5 3.268 3.268 - - -

Langetermijn contractactiva IX.1 1.113 - - 1.113 -

Afgeleide producten X.5 82 - 82 - 82

Financiële schulden

Schulden tegenover 
kredietinstellingen X.18 422.090 422.090 - - 423.338

Schuldtitels X.18 154.861 154.861 - - 155.507

Verplichtingen uit leasingovereenkomsten X.18 114.875 - - 114.875 -

Overige rentedragende verplichtingen X.18 1.278 1.278 - - 1.276

Contractschulden IX.1 17.498 - - 17.498 -

Handelsschulden X.19 167.861 167.861 - _ _

Voorwaardelijke vergoedingen X.20 7.687 - 7.687 - 7.687

Verplichtingen uit opzegbare niet-
controleerbare belangen X.20 4.826 - - 4.826 -

Overige schulden X.20 4.991 4.991 - - -

Afgeleide producten X.18 139 - 139 - 139

Geaggregeerd volgens waarderingscategorieën IFRS 9

Financiële activa

tot de geamortiseerde kostprijs (AC)

(verplicht) in winst- en verliesrekening van de reële waarde (FVTPL)

530.698

10.725

Financiële schulden

tot de geamortiseerde kostprijs (AC)

(verplicht) in winst- en verliesrekening van de reële waarde (FVTPL)

751.081

7.826
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Waardering IFRS 9

in TEUR

Bijlage -
toelichting

Boekwaarde 
per 31.12.2019

tot de 
geamortiseerde 
kostprijs (AC)

in winst- en 
verliesrekening 

van de reële 
waarde 
(FVTPL)

Waardering 
IFRS 15 / 
IFRS 16 / 
IAS 32 / 
IFRS 10

Fair Value 
per 

31.12.2019

Financiële activa

Geldmiddelen en equivalent X.10 80.185 80.185 - - -

Vorderingen uit

leveringen en diensten X.8 211.045 211.045 - - -

Uitzonderlijke vorderingen X.9 11.855 11.855 - - -

Kortetermijn contractactiva IX.1 49.059 - - 49.059 -

Overige deelnemingen X.5 141 - 141 - 141

Waardepapieren - at cost X.5 7.901 7.901 - - 8.745

Waardepapieren - FVTPL X.5 7.807 - 7.807 - 7.807

Langetermijn financiële vorderingen en 
uitzonderlijke activa X.5 1.614 1.614 - - -

Langetermijn contractactiva IX.1 1.992 - - 1.992 -

Financiële schulden

Schulden bij kredietinstellingen X.18 283.405 283.405 - - 284.436

Schuldtitels X.18 129.796 129.796 - - 130.587

Verplichtingen uit leasingovereenkomsten X.18 83.189 - - 83.189 -

Overige rentedragende verplichtingen X.18 2.128 2.128 - - 2.125

Contractschulden IX.1 16.256 - - 16.256 -

Handelsschulden X.19 126.538 126.538 - - -

Voorwaardelijke vergoedingen X.20 3.836 - 3.836 - 3.836

Schulden uit opzegbare niet

controleerbare aandelen X.20 6.270 - - 6.270 -

Overige schulden X.20 5.935 5.935 - - -

Afgeleide producten X.18 237 - 237 - 237

Geaggregeerd volgens waarderingscategorieën IFRS 9

Financiële activa

tot de geamortiseerde kostprijs (AC)

(verplicht) in winst- en verliesrekening van de reële waarde (FVTPL)

312.600

7.948

Financiële schulden

tot de geamortiseerde kostprijs (AC)

(verplicht) in winst- en verliesrekening van de reële waarde (FVTPL)

547.802

4.073

Waarderings- respectievelijk Fair Value-Hiërarchie

Alle aan reële waarde gewaardeerde financiële activa en schulden worden aan de hand van 
koerswaarden respectievelijk waarderingsprocedures (Discounted Cashflow-methode, 
Optieprijsmodellen) bepaald, die berusten op inputfactoren (rentevoeten, wisselkoersen), die zich 
voordoen uit waarneembare marktgegevens. Het waarderingsvoorwerp is hierbij niettemin het 
specifieke financiële instrument.
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Naargelang de waarneembaarheid worden de reële waarden van de financiële instrumenten van 
de 1 tot 3 fasen van de fair value-hiërarchie naargelang IFRS 13.72 toegewezen.

Fase 1: Genoteerde marktprijs op de actieve markten voor identieke financiële activa en 
schulden.

Fase 2: Fair values, die via genoteerde prijzen of via waarderingsmethoden bepaald worden, 
waarbij de voor de waardebeoordeling reële parameters op waarneembare markttransacties 
berusten.

Fase 3: Fair values, die uit modellen worden verkregen, en waarbij de voor de waardebeoordeling 
reële parameters niet op waarneembare markttransacties berusten. 

De volgende gevallen tonen de reële waarde van financiële instrumenten, waarbij de waardering 
in winst & verlies aan reële waarde in de geconsolideerde balans gebeurt, volgens de 

waarderingscategorieën en de fasen van de Fair Value-Hiërarchie, waaronder de berekening van 
de reële waarde moet worden ingedeeld:

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Financiële activa verplichtend in de winst- en 
verliesrekening aan de reële waarde te waarderen

Afgeleide producten - - 82 - - -

Financiële activa FVTPL - - 10.474 7.807 169 141

Financiële activa verplichtend in de winst- en 
verliesrekening aan de reële waarde te waarderen

Voorwaardelijke vergoedingen - - - - 7.687 3.836

Afgeleide producten - - 139 237 - -

Reële, niet waarneembare inputfactoren, die in de waardering van de reële waarde van de 
voorwaardelijke vergoedingen beïnvloed, zijn verwachte geldmiddelen uit ramingen 
verdisconteerd aan een (risicogewogen) discontovoet. Bij de berekening van de reële waarden 
worden de volgende inputparameters gebruikt:

2020 2019

Discontovoet 1,0 - 2,3% 11,0 - 17,0%
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De evolutie van de voorwaardelijke vergoedingen kunt u in de hiernavolgende tabellen vinden:

in TEUR
Voorwaardelijke 
vergoedingen

Toestand per 01.01.2020 3.836

in de uitzonderlijke opbrengsten opgenomen winst

Nettowijziging van de reële waarde (niet gerealiseerd) -161

in de uitzonderlijke operationele uitgaven opgenomen verlies

Nettowijziging van de reële waarde (niet gerealiseerd) 224

in het netto-inkomen opgenomen verlies

Nettowijziging van de reële waarde (niet gerealiseerd) 351

Inboeking 3.921

Uitboeking via betaling -68

Wisselkoersverschillen -416

Toestand per 31.12.2020 7.687

in TEUR
Voorwaardelijke 
vergoedingen

Toestand per 01.01.2020 5.651

in de uitzonderlijke opbrengsten opgenomen winst

Nettowijziging van de reële waarde (niet gerealiseerd) -35

in de uitzonderlijke operationele uitgaven opgenomen verlies

Nettowijziging van de reële waarde (niet gerealiseerd) 961

in het netto-inkomen opgenomen verlies

Nettowijziging van de reële waarde (niet gerealiseerd) 258

Uitboeking via betaling -3.000

Toestand per 31.12.2020 3.836

De geschatte reële waarde zal stijgen (dalen) wanneer de verwachte geldstromen hoger (lager) 
liggen of indien de aan het risico aangepaste discontovoet lager (hoger) ligt. Voor de reële waarde 
van voorwaardelijke vergoedingen had een wijziging bij een reële niet waarneembare inputfactor, 
onder behoud van alle andere inputfactoren, de volgende uitwerkingen.

2020 2019

Verhoging Vermindering Verhoging Vermindering

Disconteringsvoet (1% wijziging) -80 83 -37 54

Toekomstige kasstromen (10% wijziging) 29 -19 267 -244
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De volgende tabel toont de reële waarde van financiële instrumenten, waarbij de berekening aan 
reële waarde enkel in de toelichting gebeurt, volgens de waarderingscategorieën en de fasen van 
de Fair Value-hiërarchie, waaronder de berekening van de reële waarde moet worden ingedeeld:

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Financiële activa aan voortgezette

kostprijs geboekt:

Waardepapieren At-cost - - 8.641 8.745 - -

Financiële schulden tot voortgezette 

kostprijs geboekt:

Schulden bij kredietinstellingen - - - - 423.338 284.436

Schuldtitels - - - - 155.507 130.587

Overige rentedragende verplichtingen - - - - 1.276 2.125

De reële waarde van de geldmiddelen en equivalenten, handelsvorderingen en -schulden, alsook 
de uitzonderlijke kortetermijn vorderingen en schulden komt op grond van de korte looptijden 
overeen met de boekwaarde van deze financiële instrumenten.

De fair value van schulden tegenover kredietinstellingen, schuldtitels, obligatieleningenn en 

uitzonderlijke langetermijn financiële schulden wordt door discontering van de verwachte 
toekomstige geldstromen met de voor soortgelijke financiële schulden met vergelijkbare 
resterende looptijd geldende rentevoeten bepaald.

De holding neemt de overdrachten op tussen de verschillende fasen van de fair value-hiërarchie 

tot aan het einde van de verslagperiode waarin de wijziging zich voordeed. Noch tijdens het 
boekjaar noch tijdens het vorige jaar hadden overdrachten plaats.

Nettoresultaat volgens waarderingscategorieën

De nettoresultaten volgens waarderingscategorieën kunt u in de hiernavolgende tabellen vinden: 

2020

in TEUR
Categorie 

IFRS 9
uit 

rentevoeten

uit 
waardering 
na eerste 
opname

uit 
vervreemding Totaal

Aan de voortgezette kostprijs geboekte 
financiële activa AC 1.275 -1.494 -523 -742

Financiële activa verplichtend in de winst- en 

verliesrekening aan de reële waarde te 
waarderen FVPL 160 -470 3 -307

Aan de voortgezette kostprijs geboekte 
financiële schulden AC -9.385 - - -9.385

Financiële activa verplichtend in de winst- en 
verliesrekening aan de reële waarde te 
waarderen FVPL - -274 -5 -278

-7.950 -2.238 -525 -10.712
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2019

in TEUR
Categorie 

IFRS 9
uit 

rentevoeten

uit 
waardering 
na eerste 
opname

uit 
vervreemding Totaal

Aan de voortgezette kostprijs geboekte 

financiële activa AC 1.301 -591 -327 383

Financiële activa verplichtend in de winst- en 

verliesrekening aan de reële waarde te 

waarderen FVPL 169 277 88 534

Aan de voortgezette kostprijs geboekte 

financiële schulden AC -9.662 - - -9.662

Financiële activa verplichtend in de winst- en 

verliesrekening aan de reële waarde te 

waarderen FVPL - 296 -395 -99

-8.192 -18 -634 -8.844

De naar de effectieve rentevoetmethode berekende renteopbrengsten en -uitgaven voor 
financiële activa en schulden, met uitzondering van de winst- & verliesverrekening van de aan de 
reële waarde gewaardeerde financiële instrumenten, stellen zich als volgt samen:

in TEUR 2020 2019

Renteopbrengsten

Financiële en overige langetermijn activa 22 21

Rentetoepassingen

Financiële schulden -1.826 -2.115

Financiële en overige langetermijn activa -2 -2

Bovendien ontstonden in samenhang met at cost gewaardeerde activa en schulden, 
wisselkoerswinsten en -verliezen voor een totaal van TEUR -11.721 (vorig jaar: TEUR -293).

De gemiddelde discontering van de totale financiële schulden (zonder de schulden uit 
leasingcontracten volgens IFRS 16) bedraagt in het jaar 2020 1,19% (vorig jaar: 1,40%). 
Daaronder bevinden zich schulden ten bedrage van TEUR 348.919 (vorig jaar: TEUR 248.589) 
met gemiddeld 1,07% (vorig jaar: 1,10%) aan variabele discontovoet, de overige TEUR 228.820 
(vorig jaar: TEUR 166.413) aan vaste rentevoet met een gemiddelde discontering van 1,37% 
(vorig jaar: 1,84%).
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De aard van discontering evenals de valutamand van de financiële schulden stelt zich op 
balansdatum als volgt voor:

in TEUR

Discontovoet Totaal

31.12.2020fix variabel

EUR - euro 215.749 333.760 549.509

CZK- Tsjechische kroon 1.927 5.560 7.486

USD - US dollar 163 2.282 2.445

BRL - Braziliaanse real 7.845 0 7.845

PLN - Poolse zloty 0 1.549 1.549

GBP - Britse pond 1.114 964 2.078

TRY - Turkse lira 0 3.791 3.791

RUB - Russische roebel 2.021 0 2.021

CHF - Zwitserse frank 0 815 815

HUF - Hongaarse forint 2 198 199

Totaal 31.12.2020 228.820 348.919 577.739

in TEUR

Discontovoet Totaal

31.12.2020fix variabel

EUR - euro 145.464 226.462 371.926

CZK- Tsjechische kronen 2.558 9.576 12.134

USD - US Dollar 6.231 4.151 10.382

BRL - Braziliaanse real 7.972 0 7.972

PLN - Poolse zloty 0 3.316 3.316

GBP - Britse pond 1.458 1.171 2.629

TRY - Turkse lira 0 3.311 3.311

RUB - Russische roebel 1.572 0 1.572

CHF - Zwitserse frank 1.152 0 1.152

HUF - Hongaarse forint 3 602 605

Uitzonderlijke valuta 2 0 2

Totaal 31.12.2019 166.413 248.589 415.002
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2. Financiële risico’s en financieel risicobeheer

Greiner is op basis van zijn wereldwijde activiteit in het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteit 

blootgesteld aan financiële risico’s en marktrisico’s die een invloed kunnen hebben op de 
financiële positie en winstgevendheid. 

Door een op het niveau van de onderneming risicobeheersysteem worden onder nauwkeurige 
inachtneming van de marktontwikkelingen mogelijke risico’s geïdentificeerd en snelle 
maatregelen ondernomen.

De voor Greiner relevante financiële risico’s uit financiële instrumenten bepalen wij als volgt:

Wanbetalingsrisico

Een wanbetalingsrisico bestaat erin dat de waarde van de activa kan worden verminderd wanneer 

de bedrijfspartners hun overeenkomstverplichtingen niet nakomen. Het risico van 
betalingsachterstand respectievelijk -verzuim betreft zowel de klanten als de financieringspartner 
waar tegenover de groep vorderingen heeft.

Het maximale verzuim- of kredietrisico zonder voorziening van ontvangen zekerheden wordt door 
de in balans opgenomen financiële activa weergegeven. 

Voor alle aan de geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële activa, op contractactiva 

evenals tegen reële waarde gewaardeerde schuldinstrumenten (waarbij de laatste 
waarderingscategorie door Greiner niet ingezet wordt) voorziet het IFRS 9 een toekomstgericht 
waardeverminderingsmodel dat zich op het „verwachte kredietverlies” (Expected-Credit-Loss) 
afstemt. 

Het IFRS 9 voorziet in principe in een driefasenmethode voor waardevermindering. Een 
risicovoorziening wordt ofwel op basis van de verwachte kredietverliezen binnen de volgende 
twaalf maanden gevormd (Fase 1) ofwel op basis van het over de resterende looptijd verwachte 
kredietverlies indien het kredietrisico sedert de eerste opname belangrijk is verhoogd (Fase 2). 
Indien een verminderde kredietwaardigheid wordt vastgesteld, gaat men over tot de individuele 
beoordeelde waardevermindering (Fase 3). 

Bij de Handelsvorderingen evenals bij de contractactiva moet tot de waardering volgens het 
concept van het levenslange kredietverzuim (Simplified Approach) worden overgegaan, voor 
zover ze geen reële financieringselementen bevatten. Over de specifieke voorzieningen bij 
verminderde kredietwaardigheid worden de geschatte verwachte kredietverzuimen op grond van 
ervaringen met werkelijke kredietverzuimen en onder inachtname van toekomstgerichte 
informatie bepaald. 



Bijlage I/89

Op elke balansdatum worden de vorderingen gecontroleerd op tekenen van een verminderde 
kredietwaardigheid. Indicatoren zijn opvallende wijzigingen in het betalingsgedrag, 
betalingsachterstanden van de vorderingen, en vooral de opstart van invorderingsprocedures of 
faillissementsprocedure. In dit geval worden de betreffende specifieke voorzieningen in 
aanmerking genomen. De uitboeking van de vordering gebeurt bij faillissement of 
invorderingsprocedures zonder gevolg. Indien de reden voor een oorspronkelijk bijzondere 
waardevermindering wegvalt, wordt een terugneming van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van de overeenstemmende grootte voorgenomen. 

Voor de berekening van verwacht kredietverzuim bij verminderde kredietwaardigheid worden de 
kredietrisico’s volgens sector- en regionale criteria op grond van vroegere werkelijke verzuimen 
van de laatste vijf jaren geanalyseerd. Op regionale basis konden geen belangrijke 
onderscheiden vastgesteld worden, terwijl zich op sectorgebied afwijkingen konden 
waargenomen worden. Op grond van deze vaststellingen richten de volgens IFRS 9 
waardeveminderingen toegepaste Expected-Credit-Loss percentages (ECL-percentages) zich 
naar sectoriële aspecten; met de regionale aspecten werd verder geen rekening gehouden.

De ervaringen met werkelijke kredietverzuimen werden om toekomstgerichte informatie 
aangepast, om de economische voorwaarden over de verwachte looptijd van de vorderingen te 
weerspiegelen. Enerzijds werd de door de COVID-19-pandemie voorspelde wijziging van de 
„NPL Ratio’s” gewogen naargelang de afzetmarkten, verwerkt. Bij de „NPL Ratio’s” gaat het hem 
om de verhouding van noodzakelijke kredieten tot het totaal kredieten volgens de landen. 
Anderzijds worden de sectorfactoren bij de vaststelling van de ECL-percentages in acht 
genomen. Tijdens het vorig jaar werden voorspellingen van het bruto binnenlands product voor 
2020 gewogen naargelang de afzetmarkten, verwerkt.

De verwerkte ECL-percentages lagen tussen de individuele sectoren tussen 0,03% en 1,25% 
(vorig jaar: tussen 0,04% en 0,09%).

Over het algemeen kan het verzuimrisico bij handelsvorderingen van Greiner als klein ingeschat 
worden, daar deze gedeeltelijk door kredietverzekeringen en bankwaarborgen (garanties 
respectievelijk kredietbrieven) ingedekt wordt. De boekwaarde van de vorderingen, waarvoor op 
grond van kredietverzekeringen geen specifieke voorziening werd voorzien, bedraagt TEUR 
29.031 (vorig jaar: TEUR 6.502), die voor gewaarborgde vorderingen TEUR 190 (vorig jaar: 
TEUR 42). 

Hierdoor wordt de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten doorlopend 
gecontroleerd. Op grond van de sterke diversifiëring van de Greiner-groep in hun producten en 
markten bestaan geen werkelijke concentratierisico’s.
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De waardeverminderingen van de handelsvorderingen en de contractactiva op balansdatum 
stellen zich als volgt samen:

31.12.2020 (in TEUR) Contractactiva Handelsvorderingen Totaal

Brutovorderingen 51.724 292.825 344.549

Specifieke voorzieningen (verminderde 
kredietwaardigheid)

Waardevermindering IFRS 9 (verwacht kredietverlies 

0 -5.470 -5.470

zonder verminderde kredietwaardigheid) -87 -507 -594

51.637 286.847 338.484

31.12.2019 (in TEUR) ContractactivaHandelsvorderingen Totaal

Brutovorderingen 51.093 215.522 266.616

Specifieke voorzieningen (verminderde 
kredietwaardigheid)

0 -4.330 -4.330

Waardevermindering IFRS 9 (verwacht kredietverlies 
zonder verminderde kredietwaardigheid) -42 -147 -189

51.051 211.045 262.097

De duurtijd van de handelsvorderingen en die op de vorderingen aangebrachte 

waardeverminderingen stellen zich als volgt samen:

31.12.2020 (in TEUR) Brutoboekwaarde

Waardevermindering 
zonder verminderde 
kredietwaardigheid

Waardevermindering 
met verminderde 

kredietwaardigheid
Verwacht 

kredietverlies

Niet achterstallig 238.914 -453 -98 -551

1-30 dagen achterstallig 29.178 -35 0 -35

31-60 dagen achterstallig 12.875 -12 -25 -37

61-90 dagen achterstallig 2.115 -3 -24 -26

Meer dan 90 dagen 
achterstallig

9.743 -4 -5.324 -5.328

Handelsvorderingen 292.825 -507 -5.470 -5.977

31.12.2019 (in TEUR) Brutoboekwaarde

Waardevermindering 
zonder verminderde 
kredietwaardigheid

Waardevermindering 
met verminderde 

kredietwaardigheid
Verwacht 

kredietverlies

Niet achterstallig 171.070 -122 -82 -204

1-30 dagen achterstallig 25.580 -16 -52 -68

31-60 dagen achterstallig 6.307 -3 -20 -23

61-90 dagen achterstallig 2.263 -1 -23 -24

Meer dan 90 dagen 
achterstallig

10.302 -5 -4.153 -4.158

Handelsvorderingen 215.522 -147 -4.330 -4.477

Voor de vorderingen ten bedrage van TEUR 4.065 (vorig jaar: TEUR 5.681) werd ondanks een 
achterstalligheid van meer dan 90 dagen geen waardevermindering op grond van een 
verminderde kredietwaardigheid in acht genomen daar het vermoeden van verzuim kon worden 
weerlegt.
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Er zijn geen handelsvorderingen waarvoor de vervaldag opnieuw onderhandeld werd omdat zij 
meer dan 30 dagen achterstallig waren.

De Uitzonderlijke vorderingen en activa (zonder afgeleide financiële instrumenten)

omvatten voor het overgrote deel vorderingen uit de financiële activiteiten van niet 
geconsolideerde respectievelijk at-equity verbonden ondernemingen. Bovendien worden in deze 
positie voor alle vorderingen uit bonussen en vergoedingen van leveranciers, waarborgen of 
claims tegenover verzekeringen opgenomen. 

Bij verminderde kredietwaardigheid, die verzuimwijzigingen in het betalingsgedrag, 
betalingsachterstanden of terwijl de procedure voor invordering of faillissement wordt opgestart, 
worden ook desbetreffende individuele waardeverminderingen doorgevoerd, zoals voor betwiste 
vorderingen.

Bovenop de specifieke voorziening bij verminderde kredietwaardigheid vindt de verrekening van 
het verwachte kredietverlies voor uitzonderlijke vorderingen en activa volgens de algemene 
bepalingen van het IFRS 9 voor de verwachte verzuimen in de volgende 12 maanden 
respectievelijk over de gehele looptijd van de vordering, plaats.

Het verwachte kredietverlies wordt in principe op basis van algemene overeengekomen 
ratingklassen zoals extern beschikbare kredietwaardigheid, bepaald. Aanvullend wordt intern ter 
beschikking gestelde informatie voor de beoordeling van verzuimrisico’s, toegepast. 

Het risico voor een kredietverzuim wordt voor de niet in de kredietwaardigheid verminderde 
vorderingen als klein beschouwd. Het overgrote deel van de opgenomen vorderingen vervalt op 
korte termijn, er zijn nauwelijks achterstallen geboekt en de enkele vorderingen vertonen vaak 
een openstaand bedrag van minder dan 0,1 mln. EUR. 

Uit de analyse van de voorgeschiedenis kon er geen verhoogd verzuimrisico bij vorderingen met 
een vervaldag van meer dan 30 dagen, vastgesteld worden zodat in dergelijk geval niet van een 
belangrijke verhoging van het kredietrisico uitgegaan werd. Integendeel werden 
gedragsindicatoren, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het samenwerkings- en betalingsgedrag 
van de tegenpartijen waargenomen om te beoordelen of het verzuimrisico groter werd. Tijdens 
het verslagjaar is de beoordeling van de solvabiliteit van de tegenpartijen niet gewijzigd, de 
waardeverminderingen volgens het IFRS 9 (verwacht kredietverlies zonder verminderde 
kredietwaardigheid) zijn tijdens de gehele fase toe te rekenen. 
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De waardeverminderingen van de handelsvorderingen en de contractactiva op balansdatum 
stellen zich als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Brutovorderingen 18.056 13.805

Specifieke voorzieningen (verminderde kredietwaardigheid) -2.385 -319

Waardevermindering IFRS 9 (verwacht kredietverlies 

zonder verminderde kredietwaardigheid) - Fase 1 -20 -18

15.651 13.468

Noch tijdens het boekjaar noch tijdens het vorige jaar hadden reële betalingsachterstanden bij 
uitzonderlijke vorderingen plaats.

Het verzuimrisico uit geldmiddelen, waardepapieren zoals uit de afgeleide financiële 
instrumenten met positieve marktwaarde is als klein te beschouwen, daar het bij de 

contractpartners voornamelijk om financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid 
handelt. 

Daarnaast vervolgt Greiner een conservatieve beleggingsstrategie met een mogelijke brede 
spreiding. Rekening houdend met de betreffende kredietwaardigheid van de tegenpartijen 
(Ratings van internationale ratingkantoren zoals Moody’s, Standard Poor’s, Fitch) en de 
gepubliceerde Credit Default Swap-Spreads (CDS-Spreads - Indicator voor de 
verzuimwaarschijnlijkheid van de tegenpartijen) wordt de maximale heffingsbeperking voor 
tegenpartijen vastgelegd en voortdurend gecontroleerd. 

De verwerking van het verwachte kredietverlies heeft plaats volgens de algemene bepaling van 
het IFRS 9 voornamelijk ter hoogte van het te verwachte kredietverlies binnen de volgende twaalf 
maanden respectievelijk over de gehele looptijd van de vordering, daar er zich tijdens het 
boekjaar geen belangrijke verhoging van de kredietrisico’s werd vastgesteld. Daarnaast kende 
geen enkele contractpartner een verminderde kredietwaardigheid. De verwachte kredietverliezen 
werden, zich baserend op de rating van de contractpartner (uitgevers van waardepapieren 
respectievelijk rekeninghoudende financiële instellingen) afgeleid. 

De waardeverminderingen volgens het IFRS 9 belopen zich bij de geamortiseerde kostprijs op 
TEUR 16 (vorig jaar: TEUR 29), bij de betalingsmiddelen en equivalenten op TEUR 231 (vorig 
jaar: TEUR 84).
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De waardeaanpassingen van de financiële instrumenten evolueerden tijdens het boekjaar als 
volgt:

HandelsvorderingenContractactiva

Uitzonderlijke 

vorderingen

Geldmiddelen 

en equivalent

Waardepapieren 

- at cost (AC) Totaal

Toestand per 01.01.2020 4.477 42 337 84 29 4.969

Toewijzing tot specifieke 
voorziening (credit 
impaired) 1.568 0 2.148 0 0 3.716

Wijziging 
waardevermindering 
Expected Credit Loss 360 45 -2 147 -13 537

Gebruik 
waardeaanpassingen -1.320 0 -75 0 0 -1.395

Contante ontvangsten en 
terugnemingen (opheffing) -913 0 -400 0 0 -1.313

Wisselkoersverschillen -364 0 -4 0 0 -368

Wijzigingen van de 
consolidatiekring 2.170 0 400 0 0 2.570

Toestand per 31.12.2019 5.977 87 2.405 231 16 8.716

HandelsvorderingenContractactiva
Uitzonderlijke 
vorderingen

Geldmiddelen 
en equivalent

Waardepapieren 
- at cost (AC) Totaal

Toestand per 01.01.2020 4.865 37 257 85 54 5.299

Toewijzing tot specifieke 
voorziening (credit 
impaired) 781 0 77 0 0 858

Wijziging 
waardevermindering 

Expected Credit Loss 23 5 1 -1 -25 3

Gebruik 
waardeaanpassingen -835 0 0 0 0 -835

Contante ontvangsten en 
terugnemingen (opheffing) -275 0 1 0 0 -274

Wisselkoersverschillen -81 0 0 0 0 -81

Toestand per 31.12.2020 4.477 42 337 84 29 4.969

Tijdens het referentiejaar werden de handelsvorderingen ten bedrage van TEUR 531 (vorig jaar: 
TEUR 337) alsook uitzonderlijke vorderingen ten bedrage van TEUR 0 (vorig jaar: TEUR 0) als 
kosten uitgeboekt omdat ze niet meer realiseerbaar zijn. Bij de reeds uitgeboekte 
handelsvorderingen werden contante ontvangsten ten bedrage van TEUR 8 (vorig jaar: TEUR 
10) in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Vorderingen die tijdens het jaar 2020 of in het vorig boekjaar afgeschreven werden, kunnen nog 
steeds uitgewonnen worden.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat niet altijd over financiële middelen kan worden beschikt om aangegane 
verplichtingen te begeleiden, worden door Greiner door een holdingbrede financiële en 
liquiditeitsplanning die gewaarborgd, de aanvaardbare geldmiddelen en liquiditeitsreserves onder 
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de vorm van kredietlijnen beschikbaar stelt om de solvabiliteit ter allen tijde zoals de financiële 
flexibiliteit, te garanderen.
De volgende weergave toont de totale op balansdatum door contractovereengekomen betalingen 
voor terugbetalingen en rente uit geboekte financiële korte- en langetermijn verplichtingen, aan. 
Bij financiële schulden met variabele rentevoet worden voor de toekomstige rentebetalingen de 
voorwaarden tot aan de balansdatum gebruikt.

Cashflow uit financiële schulden

Toestand per 
31.12.2020 2021 2022 2023-2025 vanaf 2026

in TEUR Rentevoeten Aflossingen Rentevoeten AflossingenRentevoeten Aflossingen Rentevoeten Aflossingen

Schulden bij 

kredietinstellingen 4.108 171.663 2.416 57.188 4.550 89.148 1.987 104.092

Schuldtitels 1.898 74.976 955 0 1.618 71.899 262 7.986

Schulden uit leasing 1.688 19.773 1.214 17.995 2.348 36.768 6.993 40.338

Overige rentedragende 

verplichtingen
5 150

2
522

0
115

0 0

Overige financiële 

verplichtingen 0
491

0 0 0 0 0 0

Overige uitzonderlijke 

schulden 0
8.487

0
4.025

0
138

0
31

Handelsschulden

Afgeleide producten:
0 167.861 0 0 0 0 0 0

Renteswaps 96 0 38 0 2 0 0 0

Valutaswap 0 2 0 0 0 0 0 0

7.795 443.403 4.625 79.730 8.519 198.068 9.241 152.446

waarvan vaste rente 3.110 1.981 3.346 1.249

waarvan variabele rente 4.685 2.644 5.173 7.992

Cashflow uit financiële schulden

Toestand per 
31.12.2020 2020 2021 2022-2024 vanaf 2025

in TEUR Rentevoeten Aflossingen Rentevoeten AflossingenRentevoeten Aflossingen Rentevoeten Aflossingen

Schulden bij 

kredietinstellingen 5.465 188.861 1.620 36.490 2.017 45.146 459 12.908

Schuldtitels 1.412 0 1.409 49.946 2.240 56.874 501 22.976

Schulden uit leasing 1.581 14.510 1.089 13.367 2.248 26.353 6.028 28.959

Overige rentedragende 

verplichtingen 37 1.113 3 303 2 385 0 0

Overige financiële 

verplichtingen 0 327 0 0 0 0 0 0

Overige uitzonderlijke 

schulden 0 5.878 0 200 0 3.670 0 23

Handelsschulden

Afgeleide producten:
0 126.538 0 0 0 0 0 0

Renteswaps 135 0 64 0 27 0 0 0

Valutaswap 0 10 0 0 0 0 0 0

8.630 337.237 4.185 100.306 6.534 132.428 6.988 64.866
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waarvan vaste rente 4.551 1.982 2.745 738

waarvan variabele rente 4.079 2.203 3.789 6.250
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Renterisico

Renterisico’s bestaan op grond van mogelijke wijzigingen van de marktrenten en omvatten het 
risico van de huidige waarde bij vaste rentedragende balansposten en het betalingsstroomrisico 
bij variabele rentedragende financiële instrumenten. 

Een renterisico doet zich vooral voor bij langetermijn vorderingen en schulden voor, die onder 
operationeel bereik niet van materieel belang zijn.

Bij de langetermijn financiële activa bestaat een renterisico bij de waardepapieren die niettemin 
als niet werkelijk kan worden beschouwd, omdat deze overwegend over investeringsfondsen 
gehouden worden en op eender welk moment in geld omzetbaar zijn. De leningen zijn 
voornamelijk aan een variabele rentevoet afgesloten en spelen een ondergeschikte rol in de 
holding.

Het renterisico op de passiefzijde wordt op een manier gestuurd zodat onder beschouwing 
nemende van kosten-risico-aspecten en looptijden een aangepaste verhouding tussen 
financieringen op basis van een vaste en variabele rentevoet behouden wordt. Op kleine schaal 
worden ook renteswaps voor afdekking van het risico op stijgende rentevoeten afgesloten.

De aard van de rente van de financiële schulden (zonder leasingverplichtingen volgens het IFRS 
16) op balansdatum kan in het punt XI.1. bij de „Netto-opbrengsten volgens 
waarderingscategorieën” opgestelde tabel worden verkregen.

Voor het renterisico van financiële schulden aan variabele rentevoet worden 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij de inzet van afgeleide producten voor renteindekking 
veelal onder beschouwing wordt genomen. Zij beïnvloeden de winst en het verlies respectievelijk 
het eigen vermogen door hypothetische wijzigingen van rentevoetwijzigingen: 

Een stijging (daling) van de rentevoet met 100 basispunten kan de op balansdatum bestaande 
kredietportefeuille aan variabele rentevoet jaarlijks ongeveer MEUR 3,2 (vorig jaar: MEUR 2,3) 
een kleinere (grotere) opbrengst en eigen vermogen voor belastingen met zich meebrengen.

Risico bij vreemde valuta

Valutarisico’s doen zich ook op de actiefzijde van de geconsolideerde balans voor, vooral bij de 
facturatie van handelstransacties in vreemde valuta. Een afdekking bestaat enerzijds door 
natuurlijk gesloten posities waarbij handelsvorderingen en schulden in vreemde valuta voor de 
aankoop van grondstoffen of dienstverlening tegenoverstaan, anderzijds door de inzet van 
afgeleide dekkingsinstrumenten.

De heffingen hebben snel plaats voornamelijk in eigen valuta van de holdingbedrijven zodat er 
eigenlijk geen risico voor vreemde valuta bestaat.
Kredietfinancieringen vinden regelmatig plaats in de lokale valuta van het betreffende 
holdingbedrijf. Uitzondering op deze regel bestaat in Centraal en Oost-Europa, Azië en Midden-
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en Zuid-Amerika waar een niet onopmerkelijk gedeelte van de rentedragende verplichtingen in 
euro bestaat, terwijl de debiteuren voor het overgrote deel in de lokale valuta worden 
gefactureerd. 

Het risico voor vreemde valuta in de holding wordt op basis van de totaal op de balansdatum 
bestaande activa en passiva in vreemde valuta berekend. Daarbij werd het valutarisico 
beoordeeld dat ook het zicht van de holdingbedrijven en hun functionele valuta tegenover alle 
andere relevante vreemde valuta bestaat. 

De volgende tabellen tonen het nettorisico voor vreemde valuta volgens de diverse belangrijkste 
valuta’s op balansdatum (activa met positieve en schulden met negatieve tekens). 

Voor zover er voor de deelnemingen geen voornemen op vervreemding bestaat (regel) worden 
de participatieve benaderingen niet in de analyse van valutarisico’s opgenomen. In de eerste 
kolom zijn de lokale valuta van de diverse holdingbedrijven die een risico voor vreemde valuta 
lopen, vermeld. De volgende kolommen vermelden het betreffende nettorisico uit vreemde valuta 
dat uit de in de vermelde kolom van belangrijkste valuta voortvloeit: 

Nettorisico uit vreemde valuta per 31.12.2020

in TEUR EUR USD CHF CZK GBP Overige Totaal

lokale valuta:

EUR - 25.366 38 198 3.687 -194 29.095

CZK -10.756 -9 -21 - 185 -156 -10.757

USD -11.159 - - - - -446 -11.605

RON -7.361 43 - - - - -7.318

CHF 8.987 306 - - 2.321 - 11.614

RUB -6.185 - - - - - -6.185

RSD -13.764 - - - - - -13.764

BRL -6.542 94 - - - - -6.448

PLN -10.354 30 1 - 1 - -10.322

MXN -5.235 1.861 - - - - -3.374

Overige -22.060 1.017 -2 - - 26 -21.019

-84.427 28.710 16 198 6.194 -770 -50.081
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Nettorisico uit vreemde valuta per 31.12.2019

in TEUR EUR USD CHF CZK GBP Overige Totaal

lokale valuta:

EUR - 17.523 -60 9 119 -585 17.006

CZK -10.535 -36 -20 - -91 -173 -10.855

USD -4.695 - - - - -106 -4.801

RON -5.193 -8 - - -33 - -5.234

HUF -10.689 -6 - - - 1 -10.694

RUB -6.991 -3 - - - - -6.994

RSD -14.685 - - - - - -14.685

BRL -5.053 7 - - - - -5.046

THB 1.036 - - - - - 1.036

TRY -1.896 -1.105 - - - - -3.001

Overige -13.098 3.123 -2 - 2.061 -3 -7.919

-71.799 19.494 -82 9 2.056 -866 -51.187

Voor de vaststelling van de gevoeligheid van vreemde valuta wordt de impact van een 10% 
waardevermindering (opwaardering) van de desbetreffende lokale valuta tegenover de valuta van 
de holding gesimuleerd. Deze waardevermindering (opwaardering) had op 31.12.2020 met de 
volgende valutacombinaties tot de onderliggende verhoging (daling) van de toekomstige 
geldstromen en daarmee ook tot een verbetering (verslechtering) van het resultaat na belastingen 
en het eigen vermogen geleid:

Gevoeligheid Gevoeligheid
31.12.2020 (in TEUR) +10% -10%

USD / EUR 1.087 -1.087

RSD / EUR -1.032 1.032

CZK / EUR -792 792

PLN / EUR -777 777

CHF / EUR 677 -677

Overige -2.877 2.877

-3.713 3.713

Vorig jaar werd deze analyse voor de desbetreffende lokale valuta tegenover alle andere 
vreemde valuta in totaal uitgevoerd. Er deed zich een verhoging (daling) van de toekomstige 
geldstromen voor ten bedrage van TEUR 3.818 en daarmee een verbetering (verslechtering) van 
het resultaat na belastingen en het eigen vermogen.

Uitzonderlijke risico’s

Enkele financieringscontracten omvatten Financial Covenants, die zich in het bijzonder betrekken 
op de omvang van het eigen vermogen en de verhouding tussen het Net Financial Debt en 
EBITDA van de holding of enkele, gedeeltelijk gebundelde holdingbedrijven.
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Bij schending van deze Financial Covenants kunnen de verstrekkers van de financieringen 
gedeeltelijk voortijdige terugbetaling van de financiële schulden eisen. Naargelang de omvang 
van de desbetreffende financiële schulden en de op dat moment op de markt voorhanden 
mogelijkheden van herfinanciering, kan dit tot een herfinancierings- en een liquiditeitsrisico 
leiden. Daarnaast kunnen eveneens de toekomstige rentekosten door een hogere te betalen 
kredietrisicotoeslag, stijgen. De Financial Covenants worden aldus doorlopend door de Treasury 
gemonitord. 

Op grond van de op de balansdatum bestaande Covenants en de constant goede 

bedrijfsontwikkeling van de gehele holding kan het risico als niet significant worden beschouwd.

Daarenboven zijn er op het tijdstip van de opmaak van de balans geen verdere uitzonderlijke 

risico’s bekend.

3. Beheer eigen vermogen van de groep

Het beheer van het eigen vermogen van de holding door Greiner is erop gericht, door een sterk 
eigen vermogen, de financiële stabiliteit en flexibiliteit van de holding alsook de crisisweerstand 
te waarborgen en een adequate rentabiliteit van het eigen vermogen van de holding te bereiken. 

Het solvabiliteitsratio van de holding bleef de laatste jaren stabiel op een hoog niveau ondanks 
een gestage groei. Het solvabiliteitsratio is opnieuw sedert 2 jaren opnieuw licht onder de 40% 
gedaald en bedraagt 38,4% (vorig jaar: 41,2%) als gevolg van de eerste opname van de 
Eurofoam-groep via de volledige consolidatie na het verkrijgen van zeggenschap en de daarmee 
verbonden ontwikkeling van het balanstotaal. 
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XII. Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht van Greiner AG wordt volgens de indirecte methode uit de 
geconsolideerde jaarrekening afgeleid.

De netto cashflow uit de overname van dochterondernemingen wordt als volgt bepaald:

in TEUR

Simplas S.p.A 
(IT)

Eurofoam 

GmbH

Betaling aankoopprijs -1.942 -184.523

Overgenomen geldmiddelen en equivalenten 2.643 29.984

Netto cashflow uit overname 701 -154.539

Evolutie van de financiële schulden

in TEUR

Schulden tegenover 

kredietinstellingen1)

Schulden uit 

schuldtitels

Schulden uit 

leasing

Uitzonderlijke 

rentedragende 

schulden 1)

Afgeleide 

financiële 

instrumenten Totaal

Toestand per 1.1.2020 283.729 129.796 83.189 1.804 237 498.756

Opname van financiële 

schulden
258.906 - - 92 - 258.998

Geldmiddelen
Terugstorting van financiële 

schulden

2)

-122.109 - -17.807 -1.116 - -141.032

Betaling uit de uitoefening 

van afgeleide producten
- - - -

3)

-70
-70

Wijziging consolidatiekring 5.714 25.000 40.325 8 49 71.096

Niet 

geldmiddelen

Overlopende rente en 

transactiekosten
242 64 - - - 306

Wisselkoersverschillen -3.900 - -1.905 - - -5.805

Wijziging van de fair value - - - - -77 -77

Wijzigingen uit leasing - -
4)

11.073
- - 11.073

Toestand per 31.12.2020 422.581 154.861 114.875 787 139 693.243

                                                            

1) met inbegrip van rentevoetbeperkingen

2) waarvan wijzingingen geldmiddelen van uitstaande saldo’s van revolverende bruikbare kredietlijnen 
TEUR - 14.758.

3) waarvan TEUR -69 uit de in de financiële resultaten bepaalde afgeleide producten.

4) Toename/daling van de leasingschulden uit In/desinvesteringen in gebruiksrechten volgens het IFRS 16 zoals uit 
reassessment, omdat er geen cashflow op heet tijdstip van in/desinvesteringen respectievelijk reassessment is vermeld
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in TEUR

Schulden tegenover 
kredietinstellingen1)

Schulden uit 
schuldtitels

Schulden 
financieringen -

leasing

Uitzonderlijke 
rentedragende 

schulden

Afgeleide 
financiële 

instrumenten Totaal

Toestand per 1.1.2020 300.097 144.202
3.6452)

1.881 534 450.359

Opname van financiële 
schulden

47.733 - - 190 - 47.923

Geldmiddelen
Terugstorting van 
financiële schulden

-65.3823)

-14.500 -15.092 -262 - -95.235

Betaling uit de 
uitoefening van 
afgeleide producten

- - - - -3954) -395

Restatement IFRS 16 - - 75.315 - - 75.315

Wijziging consolidatiekring - * 3.378 - - 3.378

Niet 
geldmiddelen

Overlopende rente en 
transactiekosten

1.003 94 - - - 1.097

Wisselkoersverschillen 346 - 1.044 - - 1.390

Wijziging van de fair value - - - - 98 98

Wijzigingen uit leasing - - 14.8985)

- - 14.898

Uitzonderlijke wijzigingen -69 - - -5 - -74

Toestand per 31.12.2019 283.729 129.796 83.189 1.804 237 498.755

De financieringsfondsen stellen zich als volgt samen:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2020

Kasmiddelen, cheques en tegoeden bij banken 220.268 80.185

Er bestaan geen reële beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid van de 
geldmiddelen.

                                                            

1) met inbegrip van rentevoetbeperkingen

2) Schulden uit financieringsleasing volgens IAS 17

3) waarvan wijzingingen geldmiddelen van uitstaande saldo’s van revolverende bruikbare kredietlijnen TEURx-18.163.

4) waarvan TEUR -245 uit de in de financiële resultaten bepaalde afgeleide producten.

5) Toename/daling van de leasingschulden uit In/desinvesteringen in gebruiksrechten volgens het IFRS 16 zoals uit 
reassessment, omdat er geen cashflow op heet tijdstip van in/desinvesteringen respectievelijk reassessment is vermeld
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XIII. Overige vermeldingen

Passiva, uitzonderlijke financiële schulden en wettelijke risico’s

Aansprakelijkheidsrelaties

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Garanties 52 363
waarvan verbonden partijen 52 363

Zekerheden 8.020 8.534
waarvan verbonden partijen 1.757 1.457

Overige passiva 2.088 2.845

waarvan verbonden partijen 2.088 2.835

10.160 11.742

waarvan verbonden partijen 3.897 4.655

Uitzonderlijke financiële schulden

Afgezien van de schulden uit huur-, lease- en pandovereenkomsten (zie ook punt X.3.) bestaan 
er uitzonderlijke financiële schulden ten bedrage van TEUR 16.936 (vorig jaar: TEUR 12.779). 
Het gaat hem voornamelijk over schulden uit onderhouds- en uitzonderlijke 
dienstverleningscontracten.
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2. Bedrijfsrelaties met verbonden partijen en personen

Bedrijfsrelaties volgens IAS 24 met verbonden partijen

Onder verbonden partijen verstaat men de bedrijven van de consolidatiekring van Greiner AG, 
Kremsmünster, evenals Greiner AG & Co KG, Kremsmünster, en CA Greiner & Söhne GmbH & 
Co. KG, Nürtingen.

Dit is als volgt opgezet:

in TEUR

Geassocieerde 

at-Equity 

verbonden 

ondernemingen

At-Equity 

opgenomen 

Joint 

Ventures

niet 

geconsolideerde 

verbonden 

ondernemingen

niet 

geconsolideerde 

geassocieerde 

ondernemingen Totaal

waarde van de transacties 

tijdens het boekjaar 2020

Opbrengsten 4.434 1.172 7.735 - 13.342

Uitzonderlijke opbrengsten 139 214 347 7 708

Uitzonderlijke kosten -121 -13 -3.493 - -3.627

Materiële kosten -7.291 -2.347 -2.175 - -11.813

Renteopbrengsten 6 - 342 15 364

Opbrengsten uit dividenden 123 1.891 169 - 2.182

Investeringskosten - - 50 - 50

Uitstaande saldi 
per 31.12.2020

Financiële vorderingen - - 5.480 750 6.230

waarvan Ifr. - - 1.629 749 2.377

Handelsvorderingen 1.329 34 2.350 9 3.722

Vorderingen uit 
dividenden 413 260 - - 674

Handelsschulden 196 16 595 - 806

Uitgegeven passiva 
per 31.12.2020

Garanties 52 - - - 52

Zekerheden - - 1.757 - 1.757

Overige passiva - - 2.088 - 2.088
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in TEUR

Geassocieerde 

at-Equity 

verbonden 

ondernemingen

At-Equity 

opgenomen 

Joint 

Ventures

niet 

geconsolideerde 

verbonden 

ondernemingen

niet 

geconsolideerde 

geassocieerde 

ondernemingen Totaal

Waarde van de transacties 

tijdens het boekjaar 2019

Opbrengsten 1.504 2.276 4.721 1 8.502

Uitzonderlijke opbrengsten 42 551 279 102 974

Uitzonderlijke kosten -43 -97 -3.356 -264 -3.760

Materiële kosten -7.341 -7.734 -35 -29 -15.139

Renteopbrengsten - - 247 7 254

Opbrengsten uit dividenden 245 7.333 221 - 7.799

Investeringskosten - - -150 - -150

Winst uit de vervreemding van 
investeringen - - - 49 49

Uitstaande saldi 
per 31.12.2019

Financiële vorderingen 1 - 5.278 749 6.028

waarvan Ifr. - - - 749 749

Handelsvorderingen 1.097 265 3.189 9 4.551

Vorderingen uit 
dividenden - 391 - - 391

Handelsschulden 1.120 690 779 - 2.589

Overige schulden - - 705 - 705

Uitgegeven passiva 
per 31.12.2019

Garanties 363 - - - 363

Zekerheden - - 1.457 - 1.457

Overige passiva 453 28 2.354 - 2.835

Tussen de Oostenrijkse holdingbedrijven en Greiner AG & Co KG bestaan sedert 1.1.1999 

dienstverleningscontracten over de uitvoering van administratieve taken. Voor het boekjaar 
2020 werden voor deze dienstverlening in het totaal TEUR 2.245 (vorig jaar: TEUR 1.888) 
verrekend. Daarenboven zagen op deze datum huurcontracten het licht waarbij Greiner AG & 

Co KG als verhuurder van gebouwen en gebouwen in aanbouw optrad. In 2020 werd 
hieromtrent TEUR 1.439 (vorig jaar: TEUR 547) verrekend. De overeenkomsten werden voor 
onbepaalde duur afgesloten. Volgens het IFRS 16 werd in 2020 voor deze contracten een 

gebruiksrecht ter hoogte van TEUR 16.162 (vorig jaar: TEUR 2.485) vastgesteld.

Verder werden van de uitzonderlijke kosten van Greiner AG & Co KG ter hoogte van TEUR 39 
(vorig jaar: TEUR 7) en in het resultaat van Greiner AG & Co KG een bedrag van TEUR 636 
(vorig jaar: TEUR 1.063) verrekend.

Voor de schulden van Greiner AG & Co KG werden garanties en uitzonderlijke 
overheidsgaranties ten bedrage van TEUR 6.263 (vorig jaar: TEUR 7.000) uitgebracht.
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Met CA Greiner & Sohne GmbH & Co. KG, Nürtingen, als verhuurder van gebouwen en 
faciliteiten bestaan er huurcontracten die tot huurkosten ten bedrage van TEUR 1.885 (vorig 

jaar: TEUR 1.864) hebben geleid. Voor deze werden volgens het IFRS 16 2020 gebruiksrechten 
ten bedrage van TEUR 18.343 (vorig jaar: TEUR 9.984) geactiveerd. Daarnaast werden 
uitzonderlijke kosten ten bedrage van TEUR 1 (vorig jaar: TEUR 2) verrekend. Uit de 

verrekeningen aan CA Greiner & Söhne GmbH & Co. KG, Nürtingen, resulteerden overige 
bedrijfsresultaten ter hoogte van TEUR 70 (vorig jaar: TEUR 88).

Bedrijfsrelaties volgens IAS 24 met verbonden personen

Onder de verbonden partijen tellen we de leden van de Raad van Bestuur, de managers van de 
Spartenholdingbedrijven (= Management in sleutelposities), leden van de Raad van 
Commissarissen en niet controlerende bedrijfsleiders zoals de naaste familieleden of de onder 

hun invloed betreffende bedrijven.

Dit is als volgt opgezet:

in TEUR 31.12.2020 31.12.2019

Waarde van de transacties tijdens het boekjaar

Huur van productie- en kantoorgebouwen 1) 416 415

Uitzonderlijke kosten 592 518

Uitzonderlijke opbrengsten 29 33

Uitstaande saldi op balansdatum

Handelsschulden 81 87

Handelsvordering 6 8

De uitzonderlijke kosten 2019 en 2020 resulteren uit de in beschouwing genomen 
dienstverleningen voor advies, seminaries alsook management fees.

De uitzonderlijke opbrengsten resulteren uit de verhuring van kantoorruimtes en wagenpark.

Alle bedrijfsrelaties met verbonden ondernemingen en partijen betreffen in eerstelijns 
prestatierelaties en vinden op onbekende basis plaats.

                                                            

1) In samenhang met deze huur- en leasecontracten werden volgens het IFRS 16 gebruiksrechten ten bedrage van EUR 3.368 
(vorig jaar: TEUR 2.149) geactiveerd, waar leasingschulden ter hoogte van TEUR 3.391 (vorig jaar: TEUR 2.155) tegenover 
staan.
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3. Vermeldingen over instanties en werknemers

Personeelstoestand

Gemiddeld aantal personeelsleden 2020 2019

Arbeiders 7.516 1) 6.276

Bedienden 3.765 2) 3.064

11.281 9.340

De kosten voor ontslagvergoedingen en pensioenen zijn als volgt:

in TEUR 2020 2019

Schadeloosstellingen:

Bestuursleden, bedrijfsleider en leidinggevend personeel 806 546

Andere werknemer 7.233 3.725

8.039 4.271

De aanzienlijke stijging van de kosten voor schadeloosstellingen tijdens het boekjaar wordt 
verklaard door de twee aanstaande fabriekssluitingen.

in TEUR 2020 2019

Pensioenen:

Bestuursleden, bedrijfsleider en leidinggevend personeel 2.521 2.529

Andere werknemer 5.419 4.941

7.939 7.470

Aan het sleutelpositiemanagement werd een bedrag van 4.123 TEUR (vorig jaar: 3.453 TEUR) 
aan salarissen uitbetaald.

Aan de leden van de Raad van commissarissen van Greiner AG werd tijdens de verslagperiode 
371 TEUR (vorig jaar: 416 TEUR) aan vergoedingen toegekend.

                                                            

1) waarvan 1.464 verhoging uit wijziging consolidatiekring

2) waarvan 625 verhoging uit wijziging consolidatiekring



Bijlage I/106

Leden van de Raad van bestuur:

De heer Dipl.-Bw. Axel Kühner
De heer Mag. Hannes Moser

Leden van de Raad van commissarissen:

De heer Dkfm. Erich Gebhardt (Voorzitter)

De heer Mag. (FH) Dominik Greiner (Plaatsvervangend voorzitter)

De heer Dipl. Kfm. Christoph Greiner

Mevr. Dr. Regine Hagen-Eck

De heer Dr. Nico Hansen

De heer Dr. Andreas Ludwig

De heer Dipl.-Ing. Jakob Mosser

De heer Mag. Gerald Schinagl

Door de ondernemingsraad afgevaardigd:

De heer Maximilian Gressenbauer

De heer Georg Kofler

De heer Markus Rohrauer

De heer Ernst Zimmermann

4. Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te noteren die voor de waardering op de 
balansdatum van belang kunnen zijn, zoals open rechtszaken of schadeclaims zoals andere 
verplichtingen of dreigend verlies die volgens het IAS 10 geboekt of bekendgemaakt moeten 

worden.

5. Winst per aandeel en verslag over de winstverdeling

Winst per aandeel

Volgens het IAS 33 (Earnings per share) worden de „basic earnings per share” verkregen door 

de aan de gewone aandeelhouders toegestane winsten per periode (nettoresultaat, over de 
gehele moedermaatschappij) te delen door het gewogen gemiddelde aantal van de tijdens de 
periode uitstaande gewone aandelen. Het aantal van de uitgegeven aandelen is gelijk aan het 

gemiddelde aantal van de tijdens de periode uitstaande gewone aandelen. De normale winst per 
aandeel is gelijk aan de verwaterde winst per aandeel.
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Voorstel voor winstverdeling

Volgens de bepalingen van de aandelenwet vormt de naar de Oostenrijkse boekhoudkundige 

regels opgestelde jaarrekening van Greiner AG per 31.12.2020 de basis voor de winstverdeling.

Deze jaarrekening geeft een winstsaldo van EUR 84.660.851,34. De Raad stelt voor een dividend 
van EUR 39.951.360,00 uit te keren wat overeenstemt met een dividend van EUR 2,72 per 

aandeel, en EUR 29.376.000,00 aan de winstreserves toe te kennen. De resterende winst van 
EUR 15.333.491,34 zal op de nieuwe rekening van het boekjaar 2021 worden overgedragen.

Vrijgave en goedkeuring van de afsluiting

In Oostenrijk wordt in de aandelenvennootschappen de door de Raad opgestelde 
geconsolideerde jaarrekening door een auditcomité gecontroleerd.

De voorliggende geconsolideerde jaarrekening werd op 30 april 2021 voor audit door de Raad 
van commissarissen, voor voorlegging aan de Algemene Vergadering en aansluitende 
openbaarmaking vrijgegeven.

De zitting van de Raad van commissarissen van Greiner AG voor de vaststelling van de 
jaarrekening per 31.12.2020 zal op 8.6.2021 plaatsvinden.

Kremsmünster, 30 april 2021

[Handtekening]
Dipl.-BW. Axel Kühner

Het bestuur

[Handtekening]
Mag. Hannes Moser

Bijlage 1 van de toelichting: Analyse van de vaste activa per 31.12.2020 en per 31.12.2019 

Bijlage 2 van de toelichting: Holdings per 31.12.2020



Greiner AG,
Kremsmünster

Bijlage 1/1
van de toelichting

Analyse van de vaste activa per 31 december 2020

Aanschaf- en productiekosten Gecumuleerde afschrijvingen

in TEUR

Toestand 
per 

1.1.2020

Wijzigingen van 
de 

consolidatiekringWisselkoersverschillenToevoegingen

Toegekende 
Reassessment 

IFRS 16 Uitboekingen

Vervreemding 
Reassessment 

IFRS 16 Overdrachten

Toestand 
op 

31.12.2020

Toestand 
per 

1.1.2020

Wijzigingen van 
de 

consolidatiekringWisselkoersverschillenToevoegingenUitboekingenOverdrachtenToekenningen
Toestand op 
31.12.2020

Immateriële activa

1. Concessies, industriële 

eigendomsrechten en 

soortgelijke rechten en 

voordelen zoals daaruit 

afgeleide licenties 68.594 14 065 -679 3.447 0 1.344 0 842 84.926 53.533 10.325 -444 10 127 1.193 -17 0 72.331

2. Klantenrelaties 38.951 72.218 -3.691 0 0 0 0 0 107.478 25.352 0 -1.896 19.001 0 0 300 42.157

3. Ontwikkelingskosten 2.132 0 63 0 0 0 0 0 2.195 1.750 0 63 256 0 0 0 2.069

4. Vooruitbetalingen 438 56 -3 227 0 0 0 -442 275 0 0 0 0 0 0 0
110.116 86.339 -4.311 3.674 0 1.344 0 400 194.874 80.635 10.325 -2.277 29.384 1.193 -17 300 116.557

Goodwill 12.117 123.531 -594 0 0 40.106 0 0 94.947 3.711 0 -283 81.745 40.106 0 0 45.067

Materiële vaste activa

1. Bebouwde en onbebouwde 

terreinen zoals soortgelijke 

rechten 27.627 7.441 -901 114 55 518 0 1 33.818 232 486 -12 175 2 0 0

2. Gebouwen met 

inbegrip van 

gebouwen op vreemde 

terreinen 478.017 111.084 -15.218 19.342 5.261 9.095 509 6854 595 736 164.374 21.878 -4.346 31 097 3.234 -14 0 209.755

3. Vastgoedbeleggingen 4.544 0 0 0 0 0 0 0 4.544 2.752 0 0 112 0 0 0 2.864

4 Technische 

installaties en 

machines 795.677 113.996 -33.755 30.663 29 29.946 6 30.477 907.134 512.812 62.135 -19.840 52.496 28.509 -138 0 578.956

5. Overige installaties, 

bedrijfs- en 

kantoorapparatuur 214.829 30.886 -4 585 16.921 176 16.155 192 6.189 248 069 150.555 19.645 -2.763 21.223 15.048 169 0 173.782

6. Vooruitbetalingen 

en materiële 

vaste activa in 

aanbouw 61.558 4.221 -2.965 53.614 0 3.800 0 -41.786 70.842 0 0 1 105 0 0 0

1.582.253 267.627 -57.425 120.655 5.521 59.514 708 1.735 1.860.143 830.725 104.144 -26.960 105.208 46.793 17 0 966.342
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Kremsmünster

Bijlage 1/1
van de toelichting

Aanschaf- en productiekosten Gecumuleerde afschrijvingen

in TEUR

Toestand 
per 

1.1.2020

Wijzigingen van 
de 

consolidatiekringWisselkoersverschillenToevoegingen

Toegekende 
Reassessment 

IFRS 16 Uitboekingen

Vervreemding 
Reassessment 

IFRS 16 Overdrachten

Toestand 
op 

31.12.2020

Toestand 
per 

1.1.2020

Wijzigingen van 
de 

consolidatiekringWisselkoersverschillenToevoegingenUitboekingenOverdrachtenToekenningen
Toestand op 
31.12.2020

1.704.486 477.497 -62.329 124.329 5.521 100.964 708 2.135 2.149.965 915.072 114.469 -29.520 216.337 88.092 0 3001.127.966
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Analyse van de vaste activa per 31 december 2020

Aanschaf- en productiekosten Gecumuleerde afschrijvingen Boekwaarde

in TEUR

Toestan

d per 

1.1.2019

Restateme

nt

Wijzigingen 

van de 

consolidatiekri

ng

Wisselkoersverschil

len

Toevoeging

en

Toegekende 

Reassessme

nt IFRS 16

Uitboeking

en

Vervreemdin

g 

Reassessme

nt IFRS 16

Overdracht

en

Herclassifica

tie IFRS5

Toestand 

op 

31.12.20

19

Toestan

d per 

1.1.201

9

Wijzigingen 

van de 

consolidatiekri

ng

Wisselkoersverschil

len

Toevoeging

en

Uitboeking

en

Overdracht

en

Herclassifica

tie IFRS5

Toekenning

en

Toestand 

op 

31.12.20

19

Toestand 

op 

31.12.20

19

Toestand 

per 

31.12.20

18

Immateriële activa

1. Concessies, industriële 

eigendomsrechten en 

soortgelijke rechten en 

voordelen zoals 

daaruit afgeleide 

licenties 66.842 0 15 -5 3.151 0 1.903 0 494 0 68.594 52.767 10 48 3604 1.899 8 0 1.004 53.533 15 061 14.076

2. Klantenrelaties 38.537 0 188 226 0 0 0 0 0 0 38.951 21.974 60 -287 4.085 0 0 0 479 25.352 13.599 16.563

3. Ontwikkelingskosten 2.162 0 0 -29 0 0 0 0 0 0 2.132 1.457 0 -20 313 0 0 0 0 1.750 382 705

4. Vooruitbetalingen 393 0 0 0 366 0 235 0 -87 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 393

107.934 0 203 192 3.517 0 2.138 0 408 0 110.116 76.197 70 -259 8.002 1.899 8 0 1.483 80.635 29.480 31.737

Goodwill 13.510 0 0 197 0 0 1.590 0 0 0 12.117 1.174 0 62 4.066 1.590 0 0 0 3.711 8.406 12.336

Materiële vaste activa

1. Bebouwde en onbebouwde 

terreinen zoals soortegelijke 

rechten
21.956 3.818 0 447 951 61 6 0 400 0 27.627 73 0 2 158 0 0 0 0 232 27.395 21.883

2. Gebouwen met inbegrip van 

gebouwen op vreemde 

terreinen
383.584 64.939 3360 4.763 29.071 876 13.630 990 11.327 -5.281 478.017 144.173 0 2.126 23.476 3390 0 -2.012 0164.374 313 643 239 411

3. 

Vastgoedbeleggi

ngen
4.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.544 2.633 0 0 119 0 0 0 0 2.752 1 792 1.911

4. Technische installaties 

en machines 777.017 380 0 8.490 29.175 0 36.744 0 17.359 0 795.677 493.934 0 5.260 47.345 33160 -414 0 153512.812 282 865 283.083

5. Overige bijlagen. 

Operationele en 

bedrijfsuitrusting
197.574 5 938 471 1.549 18.366 87 16.767 23 7.634 0 214.829 147.049 172 1.174 18 004 16.250 407 0 0150.555 64 274 50 525

6. Vooruitbetalingen en 

materiële vaste 

activa in aanbouw
53.907 0 415 1 102 44.259 0 997 0 -37.128 0 61.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 558 53.907

1.438.58
3

75.074 4.246 16.351 121.821 1.024 68.144 1.013 -408 -5.281 1.582.252 787.862 172 8.561 89.102 52.800 -8 -2.012 153830.725 751.528 650.721

1.560.02
7

75.074 4.448 16.740 125.338 1.024 71.872 1.013 0 -5.281 1.704.485 865.234 241 8.364 101.170 56.289 0 -2.012 1.637915.072 789.414 694.794
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Kremsmünster

Bijlagen 2/1
van de toelichting

Holdings per 31 december 2020
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Greiner AG Kremsmünster AT EUR 14.688,0 - KV 14.688,0 - KV

Divisie GPI:

Greiner Packaging International GmbH Kremsmünster AT EUR 8.000,0 100,00% KV 8.000,0 100,00% KV

Greiner Packaging GmbH Kremsmünster AT EUR 5.000,0 100,00% KV 5.000,0 100,00% KV

greiner packaging slusovice s.r.o. Slusovice CZ CZK 399.870,0 100,00% KV 399.870,0 100,00% KV

greiner assistec s.r.o. Brezovä CZ CZK 200,0 100,00% KV 200,0 100,00% KV

greiner packaging s.r.o. Luoka u Litvinova CZ CZK 373.900,0 100,00% KV 373.900,0 100,00% KV

Greiner Packaging Kft. Seregelyes HU HUF 280.100,0 100,00% KV 280.100,0 100,00% KV

GREINER PACKAGING Sp. z o.o. Teresin PL PLN 26.250,0 100,00% KV 26.250,0 100,00% KV

AS Greiner Packaging Tabasalu EE EUR 543,3 100,00% KV 543,3 100,00% KV

Greiner Packaging S.R.L. Sibiu RO RON 5.825,0 100,00% KV 5.825,0 100,00% KV

greiner packaging holding ag Diepoldsau CH CHF 2.673,0 100,00% KV 2.673,0 100,00% KV

greiner packaging ag Diepoldsau CH CHF 1.500,0 100,00% KV 1.500,0 100,00% KV

Greiner Packaging Distribution SARL Wiwersheim FR EUR 10,0 100,00% KO 10,0 100,00% KO

Greiner Packaging GmbH Rastatt DE EUR 2.500,0 100,00% KV 2.500,0 100,00% KV

Greiner Packaging Vertriebs GmbH Würzburg DE EUR 25,0 100,00% KO 25,0 100,00% KO

Greiner Packaging Limited Dungannon GB GBP 1.499,8 100,00% KV 1.499,8 100,00% KV

OOO Greiner Packaging Vladimir RU RUB 14.500,0 51,00% KV 14.500,0 51,00% KV

OOO Greiner Packaging System Noginsk RU RUB 47.036,9 100,00% KV 47.036,9 70,00% KV

Greiner Assistec GmbH Kremsmünster AT EUR 500,0 100,00% KV 500,0 100,00% KV

Greiner Assistec S.R.L. Arges RO RON 12.227,0 100,00% KV 12.227,0 100,00% KV

Greiner Assistec S.A. de C.V. Monterrey MX MXN 82.520,6 100,00% KV 82.520,6 100,00% KV

THRACE GREINER PACKAGING S.R.L. Sibiu RO RON 8.948,2 50,00% KJV 8.948,2 50,00% KJV

Greiner Packaging d.o.o. Bistrica ob Dravi Sl EUR 1.754,0 51,84% KV 1.754,0 51,84% KV

Greiner i JP Packaging d.o.o. Nova Pazova RS RSD 340.010,0 26,44% KV 340.010,0 26,44% KV

Greiner Packaging d.o.o. Odzaci RS RSD 231.341,4 51,84% KV 231.341,4 51,84% KV

Greiner Packaging B.V. Barneveld NL EUR 18,2 100,00% KO 18,2 100,00% KO

TOV Greiner Packaging Kiew UA UAH 3.371,1 100,00% KO 3.371,1 100,00% KO

TOV Greiner Real Estate Kiew UA UAH 417,9 100,00% KO 417,9 100,00% KO

GREINER PACKAGING CORP. Pittston (Pennsylvania) US USD 10,0 100,00% KV 10,0 100,00% KV

Greiner Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.S. Tuzla (Istanbul) TR TRY 58.776,0 100,00% KV 58.776,0 100,00% KV

Greiner Packaging India Private Limited New Delhi IN INR 415.814,3 100,00% KO 370.814,3 100,00% KO

Cardbox Packaging s.r.o. Brezovä CZ CZK 1.000,0 49,00% KEA 1.000,0 49,00% KEA

Cardbox Packaging Inc. (USA) Wilmington (Delaware) US USD 0,1 49,00% KEA 0,1 49,00% KO

Cardbox Greiner Packaging GmbH Wien AT EUR 50,0 49,00% KO - - -

Divisie GBO:

Greiner Bio-One International GmbH Kremsmünster AT EUR 12.400,0 100,00% KV 12.400,0 100,00% KV

Greiner Bio-One GmbH Kremsmünster AT EUR 5.000,0 100,00% KV 5.000,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Hungary Kft. Mosonmagyärövar HU HUF 1.618.600,0 100,00% KV 1.618.600,0 100,00% KV

Greiner Bio-One North America, Inc. Monroe (North Carolina) US USD 0,5 100,00% KV 0,5 100,00% KV

Greiner Bio-One North America Sales Corp. Monroe (North Carolina) US USD 2,5 100,00% KV 2,5 100,00% KV

Greiner Bio-One France S.A.S. Courtaboeuf Cedex FR EUR 2.000,0 100,00% KV 2.000,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Brasil Produtos
Medicos Hospitalares Ltda. Sao Paulo BR BRL 15.682,0 100,00% KV 15.682,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Brasil Service Tech 
Sistemas, Produtos E Servicos para saude 
Ltda. Sao Paulo BR BRL 100,0 100,00% KV 100,0 100,00% KV

Greiner Bio-One (Thailand) Ltd. Chonburi TH THB 300.000,0 100,00% KV 300.000,0 100,00% KV

Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz 
GmbH

St. Gallen CH CHF
20,0

100,00% KV
20,0

100,00% KV

Greiner Bio-One Shanghai Co., Ltd. Shanghai CN CNY 3.500,0 100,00% KV 2.000,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd. Beijing CN CNY 21.700,0 51,00% KV 21.700,0 51,00% KV

Beijing GBO Suns Medical Devices Co., 
Ltd. Beijing CN CNY 10.000,0 51,00% KV 10.000,0 51,00% KV

Greiner Bio-One India Private Limited Ahmedabad (Gujarat) IN INR 20.000,0 100,00% KO 20.000,0 85,00% KO

Greiner Bio-One GmbH Frickenhausen DE EUR 2.407,0 100,00% KV 2.407,0 100,00% KV

Greiner Bio-One B.V. Alphen ad Rijn NL EUR 1.815,0 100,00% KV 1.815,0 100,00% KV

Greiner Bio-One nv/sa Vilvoorde BE EUR 440,0 100,00% KV 440,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Ltd. Stonehouse GB GBP 1.000,0 100,00% KV 1.000,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Co. Ltd. Tokyo JP JPY 180.000,0 98,33% KV 180.000,0 98,33% KV

Mediscan GmbH & Co KG Kremsmünster AT EUR 0,0 100,00% KV 0,0 100,00% KV

Mediscan GmbH Kremsmünster AT EUR 17,5 100,00% KO 17,5 100,00% KO

Greiner Bio-One Turkey Laboratuvar 

Ürünleri Limited Sirketi Ataşehir Istanbul TR TRY 10,0 100,00% KO 10,0 100,00% KO

Greiner Bio-One Italia S.R.L.
Cassina de Pecchi 

(Milano) IT EUR 50,0 100,00% KV 50,0 100,00% KV

VACUETTE PORTUGAL Importacao e 
Exportacao de Material Hospitalar S.A.

Vila do Conde
PT EUR 50,0 100,00% KV 50,0 100,00% KV

Greiner Bio-One Espana, S.A.U.
San Sebastian de los
Reyes (Madrid) ES EUR 1.060,1 100,00% KV 1.060,1 100,00% KV

Vigmed AB Helsingborg SE SEK 905,0 100,00% KV 905,0 100,00% KV

                                                            

1) KV = volledig geconsolideerde venootschappen
KJV = Joint Ventures verwerkt volgens Equity-methode

KEA = Verbonden ondernemingen verwerkt volgens Equity-methode

KO = vennootschappen niet inbegrepen
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Vigmed Holding AB Helsingborg SE SEK 1.474,5 100,00% KV 1.474,5 100,00% KV

Vigmed Asia, Ltd. Hongkong HK USD 1,3 70,00% KO 1,3 70,00% KO

Vigmed Medical Beijing Co. Ltd. Beijing CN USD 2,5 70,00% KO 2,5 70,00% KO
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Divisie GEG:

Greiner Extrusion Group GmbH Kremsmünster AT EUR 2.500,0 100,00% KV 2.500,0 100,00% KV

Greiner Extrusion GmbH Kremsmünster AT EUR

100,0

100,00% KV

100,0

100,00% KV

GPN GmbH Kremsmünster AT EUR

100,0

100,00% KV

100,0

100,00% KV

Greiner Extrusion US, Inc. Meadville US USD

0,0

100,00% KV

0,0

100,00% KV

Greiner Extrusion Technology [Shanghai] Co., 
Ltd. Shanghai CN RMB 23.906,0 100,00% KV 17.381,0 100,00% KV

Greiner Extrusion S.A.S. Perrignier FR EUR 98,0 100,00% KV 98,0 100,00% KV

Greiner Extrusion, Inc. Anoka (Minnesota) US USD 2.865,0 100,00% KV 2.865,0 100,00% KV

vendorfinance GmbH Kremsmünster AT EUR 35,0 49,00% KEA 35,0 49,00% KEA

GPN strojirna s.r.o. Trhove Sviny CZ CZK 22.500,0 100,00% KV 22.500,0 100,00% KV

Greiner Extrusion sp. z o.o. Teresin PL PLN 40,0 100,00% KO 40,0 100,00% KO

Simplas S.p.A. Arcisate IT EUR 882,0 60,00% KV 882,0 40,00% KEA

Greiner Extrusion Deutschland GmbH Chemnitz DE EUR 50,0 100,00% KO 50,0 100,00% KO

Greiner Extrusion Limited Birmingham UK GBP 30,0 100,00% KO 0,0 100,00% KO

Süarte NEVEON (voormalig GFI):

Greiner Foam International GmbH Kremsmünster AT EUR 8.000,0 100,00% KV 35,0 100,00% KV

Greiner Foam South Africa (Pty) Ltd. Gauteng SA ZAR 30.000,0 100,00% KV 30.000,0 100,00% KV

Unifoam (Pty) Ltd. Isithebe SA ZAR

1,0

80,00% KV

1,0

80,00% KV

Eurofoam GmbH Kremsmünster AT EUR 4.640,0 100,00% KV 4.640,0 50,00% KJV 2)

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe Wiesbaden DE EUR 51,2 100,00% KV - - -

Eurofoam Bohemia s.r.o. Klästerec CZ CZK

200,0

100,00% KV - - -

Eurofoam Polska Sp. z.o.o. Zgierz PL PLN

18.000,0

100,00% KV - - -

Caria Sp. z.o.o. Kalwaria Zebrzydowska PL PLN 895,0 51,00% KEA

- - -

PPHiU "Kerko" Sp. z.o.o. Strazow PL PLN 139,2 51,72% KEA

- - -

Eurofoam-Kaliningrad LLC Kaliningrad RU RUB 3.400,0 100,00% KO - - -

                                                            

1) KV = volledig geconsolideerde venootschappen

KJV = Joint Ventures verwerkt volgens Equity-methode
KEA = Verbonden ondernemingen verwerkt volgens Equity-methode

KO = vennootschappen niet inbegrepen

2) Deelname van de groep van Eurofoam GmbH
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S.C. Eurofoam S.R.L. Sibiu RO RON 17.036,0 100,00% KV - - -

Eurofoam Hungary Kft. Sajöbäbony HU HUF 1.791.610,0 100,00% KV - - -

LLC "POROLON" Lviv UA UAH 870,4 95,00% KO - - -

EUROFOAM Sunderi d.o.o. Stara Pazova RS RSD 190.690,0 100,00% KO - - -

Poly spol. s.r.o. Zilina SK EUR 1.001,5 100,00% KO - - -

BPP spol. s.r.o. Brno-Turany CZ CZK 1.752,0 51,37% KEA

- - -

SINFO spol. s.r.o. Mladä Vozice CZ CZK 7.755,0 51,00% KEA

- - -

EUROFOAM TP spol. s.r.o. Brno-Slatina CZ CZK

100,0

80,00% KEA - - -

Eurofoam BG ood Sofia BG BGN

1,0

100,00% KO - - -

Greiner MULTIfoam GmbH Kremsmünster AT EUR

100,0

100,00% KV

100,0

100,00% KV

Greiner MULTIfoam Sp. z.o.o. Ozorkow PL PLN

2.000,0

100,00% KV

2.000,0

100,00% KV

GuKo Tech GmbH Nürtingen DE EUR 25,0 100,00% KV 25,0 100,00% KV

Greiner PURTEC GmbH Kremsmünster AT EUR

1.000,0

100,00% KV

1.000,0

100,00% KV

Greiner PURTEC spol. s.r.o. Nyrsko CZ CZK

100,0

100,00% KV

100,0

100,00% KV

Greiner aerospace GmbH Kremsmünster AT EUR 35,0 100,00% KV 35,0 100,00% KV

Greiner aerospace CZ spol. s.r.o. Nyrsko CZ CZK

200,0

100,00% KV

200,0

100,00% KV

Greineraerospace Inc. Wilmington (Delaware) US USD

1,0

100,00% KV

1,0

100,00% KV

Greiner Aerospace (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai CN CNY 7.562,5 100,00% KV 7.562,5 100,00% KV

Greiner aerospace GmbH Plauen DE EUR 25,0 100,00% KV 25,0 100,00% KV

Greiner aerospace d.o.o. Zepce BA BAM

1,0

100,00% KV

1,0

100,00% KV

Greiner Perfoam GmbH Kremsmünster AT EUR

2.000,0

100,00% KV

2.000,0

100,00% KV

Greiner Perfoam GmbH Wangen DE EUR 792,5 100,00% KV 792,5 100,00% KV

Greiner perfoam spol. s.r.o. Tabor CZ CZK 6.678,0 100,00% KV 6.678,0 100,00% KV

Greiner Perfoam GmbH Crimmitschau-
Neukirchen DE EUR 25,6 100,00% KV 25,6 100,00% KV

GREINER PERFOAM USA, INC. Wilmington (Delaware) US USD 350,0 100,00% KO 350,0 100,00% KO

SA-Greiner Perfoam Automotive 
Components, LLC Delaware US USD 355,0 96,50% KO 355,0 96,50% KO

SA-Greiner Perfoam Automotive 
Components, S. de R.L de C.V. Apaseo El Grande MX MXN 32.037,1 93,70% KO 32.037,1 93,70% KO

Shenyang Greiner Automotive 
Components Co., Ltd. Shenyang CN CNY 21.000,0 49,00% KEA 21.000,0 49,00% KEA
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Tianjin Greiner Automotive 
Components Co., Ltd.

Tianjin CN CNY 26.700,0 49,00% KEA 15.000,0 49,00% KEA

Overige bedrijven:

Greiner Real Estate GmbH Kremsmünster AT EUR 500,0 100,00% KV 500,0 100,00% KV

Greiner Real Estate Vermietung St. Gallen 
GmbH Kremsmünster AT EUR 50,0 100,00% KV 50,0 100,00% KV

Greiner Real Estate s.r.o. Slusovice CZ CZK 25.000,0 100,00% KV 25.000,0 100,00% KV

Greiner Real Estate Sp. z o.o. Ozorkow PL PLN 1.700,0 100,00% KV 1.700,0 100,00% KV

OOO Greiner Real Estate Vladimir RU RUB 105.000,0 100,00% KV 105.000,0 100,00% KV

Greiner Technology & Innovation GmbH Kremsmünster AT EUR 35,0 100,00% KV 35,0 100,00% KV

Greiner Renewable Energy GmbH Kremsmünster AT EUR 815,0 100,00% KV 815,0 100,00% KV

Greiner GmbH Nürtingen DE EUR 2.699,6 100,00% KV 2.699,6 100,00% KV

Greiner AG & Co KG Kremsmünster AT EUR 2.914,2 0,25% KO 2.914,2 0,25% KO

Greiner Enterprise Management 
Consulting (Beijing) Co. Ltd. Beijing

CN CNY 3.264,2 100,00% KO 3.264,2 100,00% KO

Greiner Group Services s.r.o. Slusovice

CZ CZK 200,0

100,00% KO

200,0

100,00% KO
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JAARVERSLAG HOLDING

VOOR HET BOEKJAAR 2020

Verslag over het bedrijfsverloop en de economische situatie 2020

Bedrijfsverloop en ondernemingsstabiliteit

De diversificatie van de groep is één van de strategische vangrails waarop Greiner AG 

zijn bedrijfsmodel opbouwt. Door deze brede opstelling wordt enerzijds de 

ondernemingsstabiliteit gewaarborgd en anderzijds worden de schommelingen van de 

wereldeconomie onder controle gehouden. Wederkerende uitdagingen bepalen de 

volatiele valutamarkten evenals een zekere afhankelijkheid van de prijzen van de

grondstoffenmarkt. De negatieve FX-effecten beïnvloedden sterk het anders goede 

bedrijfsverloop tijdens het jaar 2020.

De Covid-19 virus heeft vooral de vraag in de sector van schuimrubber (automobiel en 

luchtvaartsector) beïnvloed. De comfortsector kende daarentegen een snel herstel. 

De vraag naar verpakkingsproducten en vooral geneesmiddelen werd aan de andere 

kant niet getroffen door de crisis maar kende integendeel een zeer sterke afzet.

Economische analyse / Conjunctuurontwikkeling

Het jaar 2020 startte met de inauguratie van een nieuwe turquoise regering in 

Oostenrijk, onder bondskanselier Sebastian Kurz op 7 januari. januari.

De wereldeconomie vond tussen 21 en 24 januari opnieuw het podium in het Zwitserse 

Davos: Thema’s zoals handelsoorlog, klimaatrechtvaardigheid, zoals de standaard 

voor mobiele communicatie 5G werden verduidelijkt.

Ondertussen had de nieuwe ademhalingsaandoening COVID-19 zijn weg gebaand 

vanuit de Chinese provincie Wuhan naar het vasteland en over de oceanen tot in de 

VSA waar de regering op 16 maart de nationale lockdown uitriep.

Op dezelfde manier trachtten de andere landen, waaronder eveneens Oostenrijk, aan 

de circulerende pandemie het hoofd te bieden.

Op 29 mei verliet de regerende president van de VSA, Donald Trump, uit de 

Wereldgezondheidsorganisatie waarna de besmettingscijfers van de landen in epische 
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sferen stegen.

Op 3 november 2020 trad hij uit zijn ambt nadat Joe Biden als opvolger werd verkozen.

In Oostenrijk bereidde men zich voor op de tweede lockdown nadat de kwantitatieve 

verbetering van de nieuwe geïnfecteerden als sneeuw onder de zon verdween tijdens 

de zomermaanden.

Wereldwijd daalde de wereldeconomie als gevolg van de pandemie tijdens het jaar 

2020 met 3,5%. Hetzelfde deed zich voor in de VS. Slechts China kon als één van de 

weinige landen wereldwijd zijn conjunctuur met 2,7% doen stijgen.

De Eurozone verloor in het geheel 7,5% waarbij de Bondsrepubliek Duitsland met -

5,8% er goed vanaf kwam. Oostenrijk boekte in vergelijking met het vorige jaar 6,6%.

Frankrijk en Italië verloren beiden ongeveer 9,5%, Spanje werd het hardst getroffen 

met -12%.

Greiner Packaging International (GPI)

Het boekjaar 2020 was zeer positief voor de Greiner Packaging Groep. Het jaar was 

getekend door de wereldwijde COVID-19-pandemie waarbij een groot aantal 

gedeeltelijk negatieve en positieve gevolgen op het zakendoen kon worden 

opgemerkt. Op de eindbalans van het jaar hadden de positieve gevolgen de 

bovenhand.

In de hele de sector werden 377 medewerkers (op een totaal van meer dan 5.000) 

positief getest op COVID-19. De hoge milieu-, gezondheids- en veiligheidsvereisten 

van het bedrijf, gedeeltelijk ook als gevolg van de toegevoegde waarde van de 

levensmiddelenindustrie, hebben definitief geholpen het aantal besmettingen in de 

groep zo klein mogelijk te houden. Er deden zich geen noemenswaardige productie-

of leveringsonderbrekingen voor als gevolg van COVID-19.
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De grondstoffenprijzen tijdens het jaar 2020 lagen lager dan deze in het jaar 2019 

waarbij in het bijzonder het tweede kwartaal 2020 door een duidelijk prijsdaling 

gekenmerkt werd. De prijsafspraken in de klantovereenkomsten omvatten voor het 

overgrote deel prijsclausules waarbij de prijsschommelingen voor materialen met een 

vertraging aan onze klanten worden overgedragen. Deze vertraging tussen de 

grondstofprijzen, die zich in de omzet weerspiegelen en deze die zich in de 

productiekosten weerspiegelen, leidde bij dalende prijzen van de grondstoffen tot een 

positieve resultatenimpact. Op het einde van het vierde kwartaal 2020 begonnen de 

grondstofprijzen gedeeltelijk maar duidelijk te stijgen, waardoor een tegenovergesteld 

effect tijdens het eerste kwartaal 2021 kan worden verwacht.

Hoewel de wereldeconomie in het afgelopen door de COVID-19-pandemie werd 

gekenmerkt, werd de uitvoering van de geplande maatregelen door de Europese 

Commissie en de nationale regeringen met betrekking tot de omvorming van de 

kunststofindustrie naar een circulaire economie verdergezet. Greiner Packaging heeft 

niet alleen een sterke positie hierin ingenomen en een visionaire voorstelling 

gecommuniceerd, maar heeft tijdens het jaar 2020 eveneens het Circular Economy 

Team versterkt en de Circular Economy Strategie in detail gedefinieerd. Tijdens het 

tweede semester van 2020 werd de strategie al snel omgezet in operationele 

projecten. Men heeft er het volle vertrouwen in dat hier met de nodige kracht en 

snelheid gewerkt wordt om een bijdrage tot een Circular Economy te kunnen leveren. 

De vele onderscheidingen van de producten bewijzen dit. Speciale vermelding verdient 

de Worldstar Global Packaging Award, een prijs die werd gewonnen voor een 

bijzonder duurzaam product in de categorie „Huishouden”.

Greiner Bio-One International (GBO)

De Greiner Bio-One Groep is er in 2020 in geslaagd, innovatieve producten ter 

bestrijding van de COVID-19-pandemie op de markt te brengen en daarmee zijn eigen 

positionering in uitdagende marktomstandigheden verder uit te bouwen. Verder, werd 

in het kader van een herziene bedrijfsstrategie de organisatie opnieuw bijgestuurd en 

een nieuwe bedrijfsslogan gecreëerd die zich tot de medewerker richt: „We empower 

people to make a difference in health.“
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Met de geavanceerde strategie voor 2025 worden reële voorwaarden gecreëerd om 

het bedrijf doelgericht verder te ontwikkelen. In deze context trad in juli 2020 een 

nieuwe organisatie van het management en beleidsterreinen op hoog niveau in 

werking. Belangrijk is daarbij de focus op de kernactiviteiten van Greiner Bio-One, een 

consequente vervolging van trends zoals de aanwezigheid versterken in de 

groeimarkten. Bovendien zal de operationele doeltreffendheid verder worden 

geoptimaliseerd en de gerichtheid op de klantbehoeften verder worden versterkt. De 

nieuwe opgestelde beleidsterreinen maken een globaal en doeltreffend beheer tot het 

bereiken van de bedrijfsdoelstellingen mogelijk.

Actueel gaat het management ervan uit dat diverse externe factoren zoals bijvoorbeeld 

een alomvattende vaccinatiestrategie, de toepassing van sneltesten zoals de COVID-

19 relevante bedrijven van de dochterondernemingen, het jaar 2021 zullen 

beïnvloeden. De positieve ontwikkeling van de kernactiviteiten zoals de strategische 

product- en marktontwikkeling op midden- en lange termijn, ook bij een mogelijke 

daling van de omzet van COVID-19 relevante producten, waarborgt de positieve 

bedrijfsontwikkeling en de versteviging van de marktpositie.

NEVEON

Tijdens het boekjaar 2020 stelde NEVEON meer dan 3.600 werknemers op 62 locaties 

in 17 landen te werk. Ondanks de veeleisende randvoorwaarden - sleutelwoorden 

zoals Corona-pandemie en tekort aan grondstoffen - kon NEVEON tijdens het voorbije 

boekjaar gedeeltelijk zijn actuele marktpositie behouden, zelfs verder versterken.

De volledige overname van Eurofoam en de daarbij ingeleide omvorming van Greiner 

Foam International tot NEVEON - een wereldleidend geïntegreerde holding in de 

schuimrubbersector - benadrukte het hoogtepunt in de geschiedenis van het 

schuimrubberonderdeel van Greiner. Dankzij deze strategische belangrijke stap kon 

NEVEON zijn leidende positie verder versterken en kan nu met de drie nieuwe 

bedrijfsactiviteiten „Living & Care”, „Mobility” en „Specialties” vrijwel alles aanbieden wat 

uit schuimrubber kan worden vervaardigd.
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Naast de Eurofoam-overname was de Corona-pandemie en de daarmee verbonden 

economische gevolgen zoals knelpunten in de voorzieningen en deels dramatische 

prijsstijgingen in de isocyanaten en polyolen dominerende problemen. De diversificatie 

van NEVEON in producten en markten heeft tijdens deze unieke turbulente 

tijdsperiode zijn sterkte aangetoond en heeft bijgedragen tot de goede ontwikkeling 

van het bedrijf.

Terwijl de luchtvaartsector door Corona zeer hard werd getroffen en de 

automobielsector eveneens spanningen kende, kon men op het niveau van 

comfortschuim op een goed eerste kwartaal rekenen en dankzij een 3 maanden durende 

Corona-opluchting kon men zich over een vol orderboek en een zeer goede omzet 

verheugen. Ook op het niveau van specialiteiten had men veel aanvragen naar isolatie, 

schokdempende isolatie en kende de bouwindustrie een positieve evolutie.

Greiner Extrusion Group (GEG)

Het onderdeel Greiner Extrusion eindigde het huidige boekjaar met een duidelijk lager 

exploitatieresultaat in vergelijking met vorig jaar.

Als gevolg van de COVID-pandemie, tijdelijke fabriekssluitingen van talrijke klanten 

zoals een grote terughoudendheid van de klanten bij investeringen, was de sector 

Greiner Extrusie vooral in het 2de en 3de kwartaal 2020 geconfronteerd met een sterke 

daling van de orders en bijgevolg ook met een drastische vermindering van de 

capaciteitsbenutting. In eerste lijn werd de activiteit „Oplossingen voor de 

vensterprofielextrusie” getroffen. Kostenverminderingen en projectverschuivingen 

waren een reële ondersteuning voor het resultaat en problemen in alle sectoren 

konden worden aangepakt. De overheidssteun, in het bijzonder werksubsidies op korte 

termijn, kende positieve gevolgen.

Op grond van een sterke aanvraag in het DIY-segment toonde de technische 

profielsector tijdens het afgelopen boekjaar geen grote daling van het aantal orders. 

Greiner Extrusion, Inc. (VS) kende zowaar het beste jaar van zijn bedrijfsgeschiedenis 

en kon hierdoor de inkomstenverliezen in andere landen compenseren. 
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Het segment spuitdoppen voor folie en platen (Simplas S.p.A.) bleef voor het overgrote 

deel door de crisis bespaard. Slechts in de toeleveringsindustrie waren de gevolgen 

van COVID-19 onder de vorm van late leveringen merkbaar. Verder werd tijdens het 

boekjaar 2020 het project „Verplaatsing van Mid-Quality installaties MPT van China 

naar Oostenrijk en Tsjechië” opgestart.

Evolutie van de omzet

De omzet van de holding Greiner Groep steeg in 2020 van 1.462,3 miljoen euro naar 

1.827,2 miljoen euro. Dit is een stijging van 25%.

Omzet naargelang regio’s

De Groep Greiner zet zijn producten hoofdzakelijk af in het Europese gebied. Hier werd 

ongeveer 70,8% van de omzet gerealiseerd. 7,3% van de omzet realiseerde zich in Azië 

en 17,5% in Noord-Amerika. De overige 4,4% realiseerde zich in de rest van de wereld.

Locaties

Greiner AG telt momenteel meer dan 139 locaties in 34 landen.

Investeringen

Tijdens het jaar 2020 realiseerde Greiner AG ongeveer 124,3 miljoen euro aan 

investeringen. Deze bestonden uit onder andere toevoeging en ombouw van diverse 

gebouwen zoals de investeringen in machines en installaties in de diverse sectoren.

Bijkantoren

Greiner AG telt twee bijkantoren.
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Financiële en niet financiële prestatie-indicatoren

Coëfficiënt Berekeningsformule Eenheid 2020 2019 2018

Opbrengsten lt. Overzicht van 

gerealiseerde en niet-

gerealiseerde 

resultaten van de 

holding

TEUR 1.827.159 1.462.322 1.398.002

EBT lt. Overzicht van 

gerealiseerde en niet-

gerealiseerde 

resultaten van de 

holding

TEUR 234.040 85.456 55.820

Ratio eigen 
vermogen

Eigen vermogen * 100
Balanstotaal

% 38,4 41,2 40,3

Cashflow uit het 

resultaat
TEUR 390.627 186.828 142.378

Aantal 

medewerkers

Gemiddelde 11.281 9.340 9.403

Investeringen Toegang It. Holding -

Overzicht verlies- en 

winstrekening

TEUR 124.329 125.338 108.880

Evolutie medewerkers, scholing en beroepsopleiding

Personeelstoestand

Het aantal medewerkers steeg tijdens het jaar 2020 van 9.340 naar 11.281. Deze 

sterke stijging is vooral het gevolg van de overname van Eurofoam. In Oostenrijk 

werden gemiddeld 2.599 personen tewerkgesteld, in Duitsland 917 en in de overige 

landen van de Europese Unie 4.705. In Azië telde Greiner AG tijdens het jaar 2020 

574 medewerkers, in Amerika 978, in Afrika 126 en in de overige Europese landen 

1.382.

Opleiding en bijscholing

Voor vele ondernemingen is het zeer moeilijk geworden om gekwalificeerd personeel aan 
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te werven. Ook bij Greiner is de „war for talents” losgebarsten. Daarom is de opleiding en 

bijscholing in het bedrijf van bijzonder groot belang. Met de Greiner Campus die werd 

geopend in 2019 en zijn high-modern opleidingscentrum, is er een duidelijke 

betrokkenheid van de locatie Kremsmünster en worden de geschikte voorwaarden 

gecreëerd voor de volgende generatie deskundigen.

De Greiner Academy is een interdisciplinaire inrichting die de medewerkers van Greiner 

AG interne scholing en bijscholingsmogelijkheden biedt.

In het kader van de GEMs-programma’s (Greiner Export & Management Succession) 

richt men zich doelbewust tot geselecteerde junior executives om bij de volgende 

stap tot het leiden van een carrière te helpen. 

Een stageprogramma, dat zich tot de afgestudeerden richt, is een aanvulling in de 

bedrijfsopleiding. In een tijdsperiode van 18 maanden leert de deelnemer uitgebreid alles 

over de holding, de diverse sectoren en afdelingen en doet hij alzo zijn eerste 

projectervaring bij Greiner op. 

Medewerkers/-werksters genieten

Greiner AG biedt een breed gamma aan sociale prestaties voor zijn personeel aan. In dit 

verband zijn bijvoorbeeld de kinderdagverblijven van Greiner te vermelden waar zeer 

kleine en kleine kinderen van één jaar tot aan de leeftijd voor toegang aan de 

kleuterschool, worden opgevangen.

Er bestaan bovendien bonusregelingen voor de medewerkers zoals een breed palet aan 

dienstverlening, flexibele arbeidstijden en voordelen aan de Greiner Campus.

Milieuaspecten

De wereldindustrie en de volgende generaties moeten milieubewust handelen. Greiner 

AG is zich hiervan bewust en kan op een jarenlange ervaring inzake recycling-

technologieën rekenen, evenals op een duurzame ontwikkeling van milieu en natuurlijke 

bronnen.

Tijdens het jaar 2019 werd voor het eerst in de voorgeschiedenis van Greiner een 
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duurzaamheidsrapport bekendgemaakt, dat duidelijke doelen en waarden voor de diverse 

sectoren bepaalt: Naast een efficiënte energiepolitiek en een sterke inzet van recyclage 

in de bedrijven, kwam men eveneens overeen om een hoger aantal vrouwen in 

leidinggevende posities te hebben. 2021 zal het volgende verslag volgen en de voortgang 

van deze doelstelling aantonen.

Een opgezet duurzaamheidsplatform bij de producenten, afnemers en recycling-bedrijven 

inzake efficiënte verpakkingen, evenals de toetreding tot Alliance to End Plastic Waste 

zijn slechts twee voorbeelden uit de talrijke maatregelen van Greiner om verantwoord met 

de planeet om te gaan. 

Verslag over de verwachte ontwikkeling en risico’s van de holding

Greiner AG rekent voor het jaar 2021 opnieuw op een stijging van het omzetcijfer. 

Geen gemakkelijke taak gezien de matig groeiende Europese economie sedert jaren, 

de volatiele wisselkoersmarkten, alsook de gevolgen van de COVID-19-pandemie 

die niet alleen de bedrijfsactiviteiten maar ook alle klanten heeft getroffen. De 

geografische diversificatie en het veelzijdige productenassortiment komen Greiner 

hier ten goede. Daarenboven, is de naam en reputatie sedert jaren gevestigd en 

zorgt voor klantenrelaties op lange termijn. Daar het bedrijf voornamelijk in enkele 

landen alleen voor de lokale markt produceert, is men ook grotendeels afhankelijk 

van zowel invoerrechten als handelsremmingen. 

In de context van de noch steeds voortdurende Corona-crisis blijven de vooruitzichten 

omgeven met onzekerheid. Op grond van de marktpositie rekent de Raad van bestuur 

toch op middellange en lange termijn op een positieve ontwikkeling van de vraag.

Politieke en economische risico’s 2021

De economische gevolgen van de COVID-pandemie zijn wereldwijd zeer ernstig. Om de 

economie te redden, hebben de staten zichzelf een hoge schuldenlast opgelegd. Het jaar 

2021 zal voor allen een terugkeer tot een gezonde groei en voorspoed betekenen.

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat dit herstel zich slechts laat in 

het jaar zal profileren. Het zal maanden duren alvorens de vaccinatie de nodige werking 

levert en miljoenen mensen die werkloos zijn geworden, opnieuw werk kunnen vinden.
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De opgestelde plannen van de Centrale banken, de FED (Federal Reserve System) in 

de VS en de ECB (Europese Centrale Bank) in Europa hebben het jaar 2020 met succes 

verstoord. Door de enorme stijging van het kapitaalsverlies van de staten wereldwijd, 

zullen de banken zich eveneens in de komende jaren aan hun expansieve monetaire 

beleid moeten houden, waardoor zich amper een wijziging in de lage en negatieve 

rentetarieven zal voordoen.

Ook de staatsschuld zal derhalve ongewijzigd blijven. Het zal geruime tijd duren alvorens 

een terugkeer tot de waarden van 2019 kunnen worden teruggevonden.

Ondanks een gedeeltelijke nalatigheid tegenover de pandemie, kan de Amerikaanse 

economie einde 2021 opnieuw op het niveau van vóór de crisis bevinden. De politiek 

van de in de toekomst regerende president Joe Biden zal voor alle bevolkingsgroepen 

met laag inkomen een verlichting brengen en de economie opnieuw stimuleren.

Een verdere lockdown zou alleszins deze prognoses zoals elke opwaartse trend 

ongedaan maken.

China is al lang het meest effectief bij de strijd tegen het virus. In het keizerrijk is voor 

2021 een V-vormig herstel te verwachten.

Onduidelijk blijft hoe de gespannen relatie tussen de Aziaten en Amerikanen verder 

evolueert en voornamelijk wat overblijft van de handelsoorlog van Donald Trump. 

De Europese ruimte wordt verder nog door lockdowns en een stijgend aantal van 

geïnfecteerden getroffen, waardoor de vraag naar consumptiegoederen voor het 

komende jaar, tenminste in de eerste komende maanden, zeer gematigd zal bepalen. 

De economie zal zich tegen het jaareinde herstellen dankzij de nationale en Europese 

fiscaal-politieke maatregelen.

Men verwacht voor Europa een economische groei van 4,5% (Duitsland 4,0%), voor 

VS 3,6% en voor China ongeveer 7,5%. De globale economie zal een groei kennen 

van ongeveer 5,4%. 
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Aansprakelijkheidsrelaties

Greiner AG waarborgt uitzonderlijk de bankverplichtingen van haar 

dochterondernemingen.

Reële risico’s en onzekerheden

Het jaar 2020 stond geheel in het teken van het nieuwe COVID-19-virus. 

Distributieketens moesten worden behouden en onderbrekingen in de productie 

worden vermeden door versterkte hygiënemaatregelen.

Het jaar 2021 startte met een nieuw lockdown. Slechts de volgende maanden zullen 

tonen hoe het aantal geïnfecteerden evolueert, of de vaccinatie succes boekt of indien 

een nieuwe lockdown moet worden overwogen.

Risicobeheer

Het risicobeheer van Greiner AG wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast en in een 

handboek vastgelegd. Het interne controlesysteem kent eveneens een voortdurende 

ontwikkeling.

Via interne herzieningen die elk jaar op diverse gekozen locaties worden uitgevoerd, 

worden risico’s tot een minimum herleid en moderne normen geformuleerd die een 

constante kwaliteit op groepsniveau waarborgen.

De herzieningen, die op grond van de crisis in 2020 niet konden plaatsvinden, werden 

zoals gepland in 2021 ingehaald.

Inkoopmarktrisico’s

De bedrijven van Greiner AG zijn allen afhankelijk van de ontwikkeling van de 

grondstoffen- en energieprijzen. Op dit gebied bestaan er amper langetermijn 

beveiligingsmogelijkheden. Dit risico wordt vermeden indien men probeert nieuwe 

leveranciers of indien mogelijk nieuwe, alternatieve, respectievelijk gerecycleerde 

grondstoffen voor de productie te vinden.
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Afzetmarktrisico’s

De sectoren van Greiner AG onderscheiden zich door een sterke diversificatie 

waardoor de risico’s op de afzetmarkten beperkt kunnen gehouden worden.

Solvabiliteitsrisico’s

De solvabiliteitsrisico’s aan de zijde van de klant zijn stabiel gebleven. Greiner AG 

onderhoudt tegenover de banken, raad van toezicht en aandeelhouders een 

veelomvattend informatiesysteem op maandelijkse basis. De open en transparante 

communicatie van alle relevante economische gegevens is de basis voor een 

vertrouwensvolle samenwerking met onze investeerders.

Wisselkoersrisico’s

De voortdurend veranderende concurrentiesituatie, op grond van koersschommelingen 

(transactierisico’s) kan slechts op middellange termijn aangepakt worden door de bouw 

van productiebedrijven in desbetreffende economische gebieden. Bijvoorbeeld in Oost-

Europa waar de beperking van het wisselkoersrisico door Natural Hedging in hoge mate 

wordt bereikt. Bijgevolg staan klantvorderingen in nationale valuta, voornamelijk zowel 

handelsschulden als financieringen in dezelfde valuta tegenover. Aldus wordt een 

minimalisatie van het transactierisico bereikt.

Renterisico's

Greiner AG hecht belang aan de evenwichtige verhouding tussen een variabele en 

vaste rentedragende schuldenstructuur waarbij in het bijzonder op lange termijn de 

voorrang wordt verleend aan een vaste rentevoetstructuur.

Gebruik van financiële instrumenten

Originele financiële instrumenten zijn vorderingen en schulden uit leveringen en 

prestaties (posities) zoals financiële vorderingen en schulden. Dit bestand is via de 

balans respectievelijk via de toelichting zichtbaar.

Bij relevante orde van grootte worden in bepaalde gevallen afgeleide 

dekkingsinstrumenten (valutatermijncontracten of valuta- en rentevoetswaps) voor de 

afdekking van wisselkoers- en rentevoetwijzigingen gebruikt.



Bijlage II/13

Verslag over de onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is een onderscheidende succesfactor in de Europese en internationale 

omgeving. Om nieuwe mogelijkheden voor Greiner AG te benutten, worden onderzoek 

en ontwikkeling verder internationaal uitgebreid en de samenwerking met externe 

onderzoeksinstituten en -bedrijven op zeer sterke wijze benadrukt.

Het zeer sterke innovatievermogen van Greiner AG is sinds september 2013 in GTI 

(Greiner Technology and Innovation) geconcentreerd. De bedrijfsactiviteiten hebben 

echter los daarvan hun eigen R&D-afdelingen en halen indien nodig, raad bij zowel 

externe partners als adviseurs. 

Kremsmünster, 30 april 2021

Het bestuur

[Handtekening] [Handtekening]

Dipl.-Bw. Axel Kühner Mag. Hannes Moser
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Samenstelling van de vermogens-, financiële positie 
en prestaties

Verlies- en winstrekening van de holding

Hierna volgt een samengevatte resultatenrekening van de holding en een vergelijking met de 

cijfers van de vorige jaren:

2020 2019 Wijziging

TEUR % TEUR % TEUR %

Opbrengsten 1.827.159 99,9 1.462.322 100,4 364.837 24,9

Voorraadmutatie 1.544 0,1 -5.904 -0,4 7.448 na

Geactiveerde eigen bijdragen 575 0,0 468 0,0 107 22,9

Exploitatiediensten 1.829.278 100,0 1.456.887 100,0 372.392 25,6

Kosten voor materialen en 

overige betrokken productie -785.442 -42,9 -688.515 -47,3 -96.927 -14,1

Personeelskosten -447.380 -24,5 -395.108 -27,1 -52.272 -13,2

Uitzonderlijke bedrijfskosten -239.825 -13,1 -209.407 -14,4 -30.418 -14,5

Overige bedrijfsopbrengsten 32.966 1,8 21.135 1,5 11.831 56,0

Resultaten voor renten, 

belastingen, 

afschrijvingen (EBITDA) 389.597 21,3 184.992 12,7 204.605 na

Afschrijvingen -216.337 -11,8 -101.170 -6,9 -115.167 na

Resultaat voor 
rentelast en 
belastingen (EBIT) 173.260 9,5 83.822 5,8 89.438 106,7

Resultaat uit opgenomen 

bedrijven volgens de Equity-
methode 81.123 4,4 11.214 0,8 69.909 na

Overige inkomsten uit eigen 
vermogen

219
0,0 120 0,0

99 82,5

Rente-inkomsten -10.520 -0,6 -10.629 -0,7 109 1,0

Overige financiële resultaten -10.042 -0,5 929 0,1 -10.971 na

Financiële resultaten 60.780 3,3 1.634 0,2 59.146 na

Resultaat voor belastingen (EBT) 234.040 12,8 85.456 6,0 148.584 na

Winstbelastingen -46.551 -2,5 -18.793 -1,3 -27.758 na

Resultaat na belastingen (EAT) = 
Geconsolideerd netto-inkomen 187.489 10,3 66.664 4,7 120.826 na

waarvan resultatenaandeel 
aandeelhouder van de 
moedermaatschappij 183.136 63.116 120.020

waarvan resultatenaandeel niet 
controlerende aandeelhouder 4.353 3.548 805
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Geconsolideerde balans

Hierna volgt een samengevatte resultatenrekening van de geconsolideerde balans en een vergelijking 

met de cijfers van de vorige jaren:

31.12.2020 31.12.2019 Wijziging

TEUR % TEUR % TEUR %

A c t i v a :  A c t i v a  o p  

l a n g e  t e r m i j n :

Immateriële activa 78.317 4,2 29.480 2,1 48.837 na

Goodwill 49.881 2,7 8.406 0,6 41.475 na

Materiële vaste activa 893.802 47,7 751.528 52,9 142.274 18,9

Aandeel in ondernemingen via 
Equity-methode 11.788 0,6 54.440 3,8 -42.652 -78,3

Financiële activa 24.341 1,3 19.447 1,4 4.894 25,2

Langetermijn contractactiva 1.113 0,1 1.992 0,1 -879 -44,1

Actieve uitgestelde belastingen 20.672 1,1 19.289 1,4 1.383 7,2

1.079.913 57,7 884.581 62,3 195.333 22,1

Activa op korte termijn:

Voorraden 196.043 10,5 160.221 11,3 35.822 22,4

Kortetermijn contractactiva 50.524 2,7 49.059 3,5 1.465 3,0

Handelsvorderingen 286.847 15,3 211.045 14,8 75.802 35,9

Overige activa 38.282 2,0 33.480 2,3 4.802 14,3

Geldmiddelen en equivalent 220.268 11,8 80.185 5,6 140.083 na

791.964 42,3 533.990 37,5 257.974 48,3

Voor verkoop weerhouden 

langetermijn activa 0 0,0 3.269 0,2 -3.269 -100,0

1.871.877 100,0 1.421.841 100,0 450.036 31,7
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31.12.2020 31.12.2019 Wijziging

TEUR % TEUR % TEUR %

E i g e n  v e r m o g e n  e n  

s c h u l d e n  v a n  d e  

h o l d i n g :

Eigen vermogen holding:

Nominaal kapitaal 14.688 0,8 14.688 1,0 0 0,0

Kapitaalreserves 32.814 1,8 32.814 2,3 0 0,0

Ingehouden winsten 642.406 34,3 511.261 36,0 131.145 25,7

aandelen niet controlerende 
aandeelhouder 28.881 1,5 27.430 1,9 1.451 5,3

718.789 38,4 586.193 41,2 132.596 22,6

Schulden:

Lange termijn:

Verplichtingen tegenover 
de werknemers 87.957 4,7 72.829 5,1 15.128 20,8

Passieve uitgestelde 
belastingen

39.409 2,1 17.117 1,2 22.292 na

Financiële schulden 426.061 22,8 293.899 20,7 132.162 45,0

Overige langetermijn 
schulden en voorzieningen 18.511 1,0 19.085 1,3 -574 -3,0

571.938 30,6 402.930 28,3 169.008 41,9

Korte termijn:

Kortetermijn voorzieningen 22.731 1,2 18.708 1,3 4.023 21,5

Handelsschulden 167.861 9,0 126.538 8,9 41.323 32,7

Kortetermijn 

contractverplichtingen 17.498 0,9 16.256 1,1 1.242 7,6

Financiële schulden 267.183 14,3 204.856 14,4 62.327 30,4

Verplichtingen uit 

winstbelastingen en overige 

kortetermijn schulden 105.877 5,7 66.359 4,8 39.518 59,6

581.150 31,1 432.717 30,5 148.433 34,3

1.153.088 61,7 835.647 58,8 317.441 38,0

1.871.877 100,0 1.421.841 100,0 450.036 31,7



[logo:] KPMG Bijlage III/4

Greiner AG, Kremsmünster

Samenstelling van de vermogens-, financiële positie en 
prestaties

Financiële situatie

De samengevatte geconsolideerde kasstroomoverzicht zit vervat in Bijlage I/5 en I/6 en ziet 

er als volgt uit:

2020 2019

TEUR TEUR

Cashflow van de holding uit de opbrengsten 390.627 186.828

+(-) Geconsolideerde cashflow uit de operationele activiteiten 313.960 181.551

+(-) Geconsolideerde cashflow uit de investeringsactiviteiten -255.439 -84.862

Vrije geconsolideerde cashflow 58.521 96.689

+(-) Geconsolideerde cashflow uit de financiële activiteiten 87.116 -74.933

Wijziging geldmiddelen en equivalent 145.637 21.757

+ Beginsituatie van geldmiddelen en equivalent 80.185 56.092

- Waardevermindering volgens IFRS 9 Financiële instrumenten -147 -1

+(-) Gevolgen van wisselkoerswijzigingen

op geldmiddelen en equivalent -5.407 1.618

+ Wijziging geldmiddelen en equivalent
door geconsolideerde circulaire wijzigingen 0 720

Eindsituatie geldmiddelen en equivalent 220.268 80.185

2020 2019

TEUR TEUR

Samenstelling geldmiddelen en equivalent:

Kasmiddelen, cheques en tegoeden bij banken 220.268 80.185
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DE BELASTINGADVISEUR
EN ACCOUNTANT

Algemene voorwaarden
voor economisch trustschap 

(AAB 2018)

Aanbevolen door het Bestuur van de Kamer van belastingadviseurs en 
auditors en in de laatste plaats door het Besluit van 18.04.2018.

Inleiding en algemeenheden

(1) Opdracht zoals beschreven in dit contract over de uitvoering van 
een fiduciaire gerechtigde tot uitvoering van dit beroep voor de te leveren 
diensten (zowel de feitelijke activiteiten als de levering of uitvoering van 
juridische transacties of handelingen, respectievelijk in het kader van §§ 2 
of 3 van de fiduciaire wetgeving 2017 (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, 
WTBG 2017). De partijen van deze opdracht zullen hierna enerzijds als 
„Opdrachtnemer” of anderzijds als „Opdrachtgever” worden genoemd.
(2) Deze algemene contractvoorwaarden voor boekhouding en 
financieel beheer splitsen zich in twee delen: De opdrachtvoorwaarden van 
het I. aspect gelden voor opdrachten waaronder de aanbesteding om een 
bedrijf te runnen van de opdrachtgever (onderneming iSd KSchG) behoort. 
Voor consumptiebedrijven volgens de wetgeving inzake bescherming van 
de consument (Bondswet van 8.3.1979/BGBl nr. 140 en van toepassing) 
gelden derhalve die van II. aspect geen afwijkende bepalingen voor deze 
inhoud.
(3) In geval van nietigheid van één enkele bepaling is deze door een 
geldige, die het kortst het gestreefde doel benadert, te vervangen. 

I. ASPECT

1. Omvang en uitvoering van de opdracht

(1) De omvang van de opdracht bepaalt zich normaliter door de 
schriftelijke opdrachtbeschrijving tussen de opdrachtgever en -nemer. In 
geval een gedetailleerde schriftelijke beschrijving ontbreekt, geldt in twijfel 
(2)-(4):
(2) Bij de toewijzing van belastingadviesdiensten omvat de 
adviesactiviteit de volgende activiteiten:
a) Opstelling van de jaarlijkse belastingaangiften voor de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting zoals omzetbelastingen en op grond van de door 
de opdrachtgever voorliggende of (bij schriftelijke overeenkomst) van de 
door de opdrachtnemer opgestelde jaarrekening en voor het overige, de 
door de belastingdienst vereiste overzichten en informatie. Indien niet 
anders uitdrukkelijk bepaald, zijn de door de belastingdienst vereiste 
overzichten en informatie door de opdrachtgever te leveren. 
b) Controle van de beschikkingen van de onder a) vernoemde
verklaringen.
c) Onderhandelingen met de financiële instanties in samenwerking met de 
onder a) en b) genoemde verklaringen en beschikkingen.
d) Medewerking bij bedrijfscontroles en beoordeling van de resultaten van 
de bedrijfscontrole met betrekking tot de onder a) genoemde belastingen.
e) Medewerking met hogere voorzieningen met betrekking tot de onder a) 
vermelde belastingen.
Ontvangt de opdrachtgever voor het lopende belastingadvies een vast 
honorarium, moeten, indien anders bepaald, de onder d) en e) bepaalde 
activiteiten afzonderlijk worden vergoed. 

(3) Voor zover de opstelling van een of meerdere belastingaangifte(n) 
tot de hierboven vermelde opdracht behoort, behoort de beoordeling van 
mogelijk speciale boekhoudkundige voorwaarden zoals de controle, of alle 
in aanmerking komende begunstigden van bijzondere omzetbelastingen 
werden behartigd, behoudens hierover een verifieerbare toewijzing 
bestaat, hier niet toe.
(4) De verplichting tot levering van andere diensten volgens §§ 2 en 3 
van WTBG 2017 heeft in ieder geval plaats na aantoonbaarheid van een 
afzonderlijke toewijzing.
(5) De voorgaande paragrafen (2) tot (4) gelden niet bij expertise 
activiteiten.
(6) De opdrachtnemer heeft geen verplichting tot dienstverlening, 
waarschuwing of verklaring over de omvang de opdracht naar buiten toe.
(7) De opdrachtnemer heeft het recht zich door de uitvoering van de 
opdracht door de geschikte medewerker en overige personeel 
(onderaannemer) dienst te laten verlenen, alsook zich door de uitvoering van 
de opdracht door een professionele persoon te laten vervangen. Medewerker 
in de zin van deze voorwaarden betekent alle personen die de opdrachtgever 

op regelmatige of voortdurende basis ondersteunen bij zijn 
bedrijfsactiviteiten, onafhankelijk van de aard van de rechtsgrondslag.
(8) De opdrachtnemer moet bij het verlenen van zijn diensten 
uitsluitend rekening te houden met het Oostenrijkse recht; het buitenlands 
recht dient enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst in acht te 
worden genomen. 
(9) Wijzigt de wetgeving na overdracht van de definitieve, schriftelijke 
alsook mondelingen professionele uitspraken, dan is de opdrachtnemer 
niet verplicht de opdrachtgever te wijzen op wijzigingen of de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. Dit geldt eveneens voor de afgesloten delen van 
een opdracht.
(10) De opdrachtgever heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de door 
hem ter beschikking gestelde gegevens van de opdrachtnemer in het kader 
van de dienstverlening verwerkt kunnen worden. In dit verband heeft de 
opdrachtgever, in het bijzonder maar niet beperkt tot, de toepasselijke 
gegevensbescherming en de arbeidswetgeving na te leven.
(11) Brengt de opdrachtnemer bij een overheidsinstantie een bijvoegsel 
elektronisch in, handelt hij - tenzij anders uitdrukkelijk bepaald - uitsluitend 
als koerier en verplicht dit hem of een redelijkerwijs bevoegde niet tot de 
opstelling van een toe te rekenen verklaring van goede wil. 
(12) De opdrachtgever heeft de verplichting, personen, die tijdens de 
opdrachtovereenkomst medewerker van de opdrachtnemer zijn of waren, 
tijdens of binnen het jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst niet 
in zijn bedrijf of in een verbonden onderneming te werk te stellen, of bij 
gebreke hiervan hij zich tot de betaling van een jaarlijkse vergoeding van 
de overgenomen medewerkers aan de opdrachtnemer verplicht.

2. Informatieplicht van de opdrachtgever; vertegenwoordigingsverklaring

(1) De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de opdrachtnemer ook 
zonder dit bijzondere verzoek, alle voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke documenten vóór de vooropgestelde termijn en bij 
ontstentenis, onder zulke wettelijke vereiste vorm worden voorgelegd en 
hem kennis wordt gegeven van alle activiteiten en omstandigheden die 
voor de uitvoering van de opdracht belangrijk kunnen zijn. Dit geldt ook 
voor de documenten, activiteiten en omstandigheden die tijdens de 
activiteit van de opdrachtnemer bekend worden.
(2) De opdrachtnemer heeft het recht de hem medegedeelde resultaten 
en overgedragen documenten van de opdrachtgever, met name 
cijfermateriaal, als exact en volledig te beschouwen en op basis van de 
opdracht worden gebruikt. De opdrachtnemer is zonder afzonderlijke 
schriftelijke opdracht niet verplicht onjuistheden vast te stellen. Dit geldt vooral 
ook voor de juistheid en de volledigheid van de rekeningen. Stelt hij niettemin 
onjuistheden vast, moet hij hiervan onmiddellijk de opdrachtgever inlichten. 
Hij heeft het recht onder het financiële strafrecht de opdrachtgever te 
beschermen.
(3) De opdrachtgever moet aan de opdrachtgever de volledigheid van 
de voorgelegde documenten alsook de gegeven resultaten en verklaringen 
in geval van controles, beoordeling en expertise schriftelijk bevestigen. 
(4) Wanneer bij de opstelling van de jaarrekeningen en andere 
afsluitingen van de opdrachtgever belangrijke risico’s niet werden bekend 
gemaakt, bestaan er voor de opdrachtnemer voor zover deze risico’s 
overtuigend worden, geen vervangingsplichten.
(5) De door de opdrachtnemer opgegeven termijnen en planningen voor 
het voorbereiden van de producten van de opdrachtnemer of onderdelen 
daarvan de best mogelijke schattingen zijn, en, voor zover niet anders 
schriftelijk werd bepaald, niet bindend. Hetzelfde geldt voor de eventuele 
honorariumschattingen: deze worden naar beste vermogen bepaald; zijn 
niettemin steeds niet-bindend.
(6) De opdrachtgever moet niettemin de actuele contactgegevens (met 
name het afleveradres) bekendmaken. De opdrachtnemer moet zich tot aan 
de bekendmaking van nieuwe contactgegevens op de geldigheid van de 
laatste door opdrachtgever ter beschikking gesteld contactgegevens 
vertrouwen, met name betekening of kennisgeving aan het laatst 
bekendgemaakt adres laten uitvoeren.
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3. Waarborg van onafhankelijkheid

(1) De opdrachtgever is verplicht om alle maatregelen te treffen om te 
verhinderen dat de onafhankelijkheid van de medewerker van de 
opdrachtnemer in gevaar wordt gebracht en zelfs zich te onthouden van 
elke poging tot het in gevaar brengen. Dit geldt met name voor het aanbod 
van werkgelegenheid en voor het aanbod, de opdracht voor eigen rekening 
te handelen.
(2) De opdrachtgever neemt nota dat zijn hiervoor noodzakelijke 
persoonsgegevens zoals aard en omvang van de dienstperiode van de 
tussen opdrachtnemer en -gever overeengekomen diensten (zowel controle-
als niet-controlediensten) met het doel de beoordeling van de aanwezigheid 
van partijdigheid of uitsluitingscriteria en belangenconflicten in het mogelijke 
netwerk waartoe de opdrachtnemer behoort, verwerkt en met het doel dat dit 
aan de leden van dit netwerk ook in het buitenland wordt ontvangen. Hiervoor 
ontheft de opdrachtgever de opdrachtnemer volgens de wet voor 
gegevensbescherming en volgens § 80 lid 4 Z 2 WTBG 2017 uitdrukkelijk 
van dit beroepsgeheim. De opdrachtgever kan de vrijstelling van het 
beroepsgeheim op elk moment herroepen.

4. Berichtgeving en communicatie

(1) (Berichtgeving door de opdrachtnemer) Bij controle en verslaggeving 
moet, voor zover niet anders bepaald, schriftelijke berichtgeving opgesteld 
worden.
(2) (Communicatie aan de opdrachtgever) Alle bij de opdracht betrokken 
resultaten en stellingname, zijn inclusief berichten (allen kennisverklaringen) 
van de opdrachtnemer, zijn medewerker, overige uitvoerend personeel of 
vervangend („beroepsmatige verklaringen”) als bindend te beschouwen 
wanneer zij schriftelijk gebeuren. Beroepsmatige verklaringen in elektronisch 
formaat, welke via fax of e-mail of onder toepassing van andere vormen van 
elektronische communicatie (die kunnen worden opgeslagen of die 
reproduceerbaar en niet mondeling via bijv. SMS maar niet via telefoon) 
gebeuren, onderhandeld of bevestigd worden, gelden als schriftelijk; dit geldt 
uitsluitend voor beroepsmatige verklaringen. Het risico op verspreiding van 
de beroepsmatige verklaring door een niet-bevoegde persoon en het risico 
op verzending van deze wordt door opdrachtgever gedragen.
(3) (Communicatie aan de opdrachtgever) De opdrachtgever stemt 
ermee in dat de opdrachtnemer elektronische communicatie met de 
opdrachtgever (bijv. via e-mail) zich in een ongecodeerde vorm voordoet. De 
opdrachtgever verklaart, dat boven de met de toepassing van de 
elektronische communicatie verbonden risico’s (met name toegang, 
geheimhouding, wijziging van berichten voor overdracht) geïnformeerd te 
zijn. De opdrachtnemer, zijn medewerker, of overige hulpen of vervangers 
zijn niet aansprakelijk voor schade die door de toepassing van elektronische 
communicatiesystemen worden veroorzaakt.
(4) (Communicatie aan de opdrachtnemer) De start en verderzetten van 
de informatieoverdracht aan de opdrachtnemer en zijn medewerker zijn bij 
toepassing van telefoon - met name in verband met automatische 
antwoordapparatuur, fax, e-mail en andere vormen van elektronische 
communicatie - niet altijd gewaarborgd. Opdrachten en belangrijke informatie 
gelden derhalve enkel door de opdrachtnemer als ontvangen, wanneer zij 
ook fysiek (niet mondeling of elektronisch) ontvangen zijn, behoudens in het 
enkel geval dat de ontvangst uitdrukkelijk bevestigt. Automatische 
bevestigingen van ontvangst en gelezen verzoeken gelden niet als 
uitdrukkelijke ontvangstbevestigingen. Dit geldt met name voor de 
kennisgeving van nota’s en andere informatie over termijnen. Kritische en 
belangrijke mededelingen moeten daarom per post of koerier aan de 
opdrachtnemer verzonden worden. De overdracht van documenten aan de 
medewerker buiten het kantoor gelden niet als overdracht.
(5) (Algemeen) schriftelijk betekent voor zover punt 4 (2) niet anders 
bepaalt, onder geschreven vorm iSd § 886 ABGB (met handtekening). Een 
elektronische handtekening (Art. 26 elDAS- VO, (EU) Nr. 910/2014) vervult 
de eis van geschreven vorm iSd § 886 ABGB (met handtekening), voor 
zover dit binnen het ontslag van de partijen ligt.
(6) (promotionele informatie) De opdrachtnemer zal aan de 
opdrachtgever wederkerend algemene fiscale en economische informatie 
elektronisch (bijv. per e-mail) overdragen. De opdrachtgever neemt ter
kennis dat hij het recht heeft het verzenden van directe reclame op elk 
moment te betwisten. 

5. Bescherming van intellectuele eigendom van de opdrachtnemer

(1) De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat in het kader van 
de opdracht van de opdrachtnemer opgestelde berichten, beoordelingen, 
organisatieplannen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en soortgelijke 
enkel voor opdrachtdoeleinden (volgens § 44 lid 3 EStG 1988) gebruikt 
worden. Anders is de verspreiding van schriftelijke alsook mondelinge 
beroepsmatige uitspraken van de opdrachtnemer aan een derde voor het 
gebruik van de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer nodig.
(2) Het gebruik van schriftelijke alsook mondelinge beroepsmatige 
uitspraken van de opdrachtnemer voor reclamedoeleinden is verboden; 
schending geeft het recht aan de opdrachtnemer om alle nog niet 
uitgevoerde opdrachten van de opdrachtgever onmiddellijk, zonder 
voorafgaande notificatie stop te zetten.

(3) De opdrachtnemer behoudt het auteursrecht bij zijn prestaties. De 
toekenning van werkvergunningen vereist de schriftelijke toestemming van 
de opdrachtnemer.

6. Corrigerende maatregelen

(1) De opdrachtnemer heeft het recht en is verplicht, a posteriori 
opduikende onjuistheden of gebreken in zijn schriftelijke alsook mondeling 
beroepsmatige uitspraken te verwijderen, en is verplicht de opdrachtgever 
hier onmiddellijk over in te lichten. Hij heeft het recht ook derden die 
geïnformeerd werden over de oorspronkelijke beroepsmatige uitspraken, van 
de wijziging in te lichten.
(2) De opdrachtgever heeft recht op de kosteloze vernietiging van 
onjuistheden, voor zover de opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk is; dit 
recht eindigt na zes maanden na verleende prestatie van de opdrachtnemer 
respectievelijk - in geval een schriftelijke beroepsmatige uitspraak niet wordt 
gedaan - zes maanden na beëindiging van de betwiste activiteit van de 
opdrachtnemer.
(3) De opdrachtgever heeft recht op korting bij mislukt herstel of 
gebrek. Voor zover daarover schadeclaims bestaan, geldt punt 7.

7. Aansprakelijkheid

(1) Gezamenlijke aansprakelijkheidsvoorschriften gelden voor alle 
tegenstrijdigheden in verband met de opdrachtovereenkomst, ongeacht de 
rechtsoorzaak. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade in verband 
met de opdrachtovereenkomst (met inbegrip van haar beëindiging) bij opzet 
of ernstige nalatigheid. De toepasbaarheid van § 1298 lid 2 ABGB wordt 
uitgesloten.
(2) In geval van ernstige nalatigheid bedraagt de schadevergoeding van 
de opdrachtnemer maximaal de tienvoud van de minimale waarborgsom van 
de verzekering tegen beroepsrisico’s volgens § 11 Wetboek voor 
boekhouders & accountants 2017 (WTBG 2017) in de versie die van kracht 
is.
(3) De beperking van de aansprakelijkheid volgens punt 7 (2) heeft 
betrekking op een individueel geval van schade. Het individueel geval van 
schade omvat het geheel aan gevolgen van een plichtverzuim ongeacht of 
de schade in het jaar of tijdens meerdere op elkaar volgende jaren ontstaan 
is. Daarbij gelden veelvoudige op gelijke of gelijkaardige bronnen op basis 
van het verrichten of zich onthouden als een uniforme nalatigheid wanneer 
de betreffende aangelegenheden met elkaar rechterlijk of economisch in 
verband staan. Uniforme schade blijft een individueel geval van schade, ook 
wanneer het op meerdere nalatigheden berust. Verder is, behalve bij 
opzettelijke schade, een aansprakelijkheid van de leverancier voor gederfde 
winst zoals begeleidende, gevolgschade, incidentele of soortgelijke schade, 
uitgesloten. 
(4) Elke aanspraak op schadeclaim kan enkel binnen de zes maanden 
nadat de of die aanspraakgerechtigde(n) over de in kennis werden gebracht, 
ten laatste binnen de 3 jaren vanaf het verschijnen van de (primaire) schade 
nadat het ontstaansfeit van de gebeurtenis geldig gemaakt werd voor zover 
er in de wettelijke voorschriften geen andere verjaringstermijnen zijn bepaald. 
(5) In geval van (criminele) toepasbaarheid van § 275 UGB gelden de 
aansprakelijkheidsnormen ook dan wanneer aan de uitvoering van de 
opdracht meerdere personen zijn verbonden geweest of meerdere tot omzet 
verplichtende handelingen werden uitgevoerd en zonder rekening te houden 
met het feit dat betrokkene met opzet gehandeld hebben.
(6) In geval dat een officieel advies werd medegedeeld, begint de 
verjaringstermijn ten laatste bij de mededeling van dit advies te lopen.
(7) Wordt de activiteit door tussenkomst van derden, bijv. een 
gegevensverwerkend bedrijf, uitgevoerd dan gelden met notificatie aan de 
opdrachtgever hierover volgens wettelijke of contractafhankelijke bestaande 
of ontstane waarborg- en schadeclaims tegen derden als aan de 
opdrachtgever overgedragen. De opdrachtnemer is aansprakelijk, ongeacht 
punt 4. (3), in dit geval enkel voor onrechtmatige daden bij de keuze van de 
derden.
(8) Een aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tegenover derden is in 
elk geval uitgesloten. Derde advies over het werk van de opdrachtnemer 
vanwege de opdrachtgever in welke vorm ook steeds in contact, moet de 
opdrachtgever deze over deze omstandigheden uitdrukkelijk duidelijk maken. 
Voor zover zulke aansprakelijkheidsuitsluiting wettelijk niet ontvankelijk is of 
een aansprakelijkheid tegenover derden van de opdrachtnemer uitzonderlijk 
ondernomen wordt, gelden subsidiair deze aansprakelijkheidsbeperkingen in 
ieder geval ook tegenover derden. Derden kunnen in geen geval aanspraken 
stellen die een eventuele aanspraak van de opdrachtgever overschrijden. Het 
maximum bedrag van de aansprakelijkheid geldt enkel over het algemeen 
voor allen die schaden leden, met inbegrip van de claims van de 
opdrachtgever zelf, ook wanneer meerdere personen (de opdrachtgever en 
een derde of meerdere derden) schade hebben geleden; Diegenen die 
schade hebben geleden worden anticiperend tevreden gesteld. De 
opdrachtgever zal de opdrachtnemer en zijn medewerker van gezamenlijke 
aansprakelijkheden voor derden in verband met de overdracht van 
schriftelijke als ook mondelinge beroepsmatige uitspraken van de 
opdrachtnemer aan deze derde vrijwaring en schadeloosstelling eisen. 
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(9) Punt 7 geldt ook voor eventuele schadeclaims van de opdrachtgever 
in verband met de opdrachtovereenkomst tegenover derden (uitvoerend 
personeel van de opdrachtnemer) en de vervangers) van de opdrachtnemer.

8. Geheimhoudingsplicht, Gegevensbescherming

(1) De opdrachtnemer is volgens § 80 WTBG 2017 verplicht, over alle 
aangelegenheden, die hem in verband met zijn activiteit voor de 
opdrachtgever, bekend worden gemaakt, geheimhoudingsplicht van 
toepassing, hetzij dan dat de opdrachtgever hem van deze 
geheimhoudingsplicht ontheft of in strijd zijn met de wettelijke externe 
verplichtingen. 
(2) Voor zover vervolging van aansprakelijkheden van de opdrachtnemer 
(met name aansprakelijk voor honorarium) of ter voorkoming van 
aansprakelijkheid tegen de opdrachtnemer (met name schadeclaims van de 
opdrachtgever of derden tegen de opdrachtnemer) noodzakelijk is, is de 
opdrachtnemer van zijn beroepsmatige geheimhoudingsplicht ontheven.
(3) De opdrachtnemer moet berichten, adviezen of andere schriftelijke 
beroepsmatige uitspraken over de resultaten van zijn activiteit derden enkel 
met instemming van de opdrachtgever overhandigen, tenzij hiervoor een 
wettelijke verplichting bestaat.
(4) De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gegevensbescherming 
volgens de Wet voor gegevensbescherming met betrekking tot alle in het 
kader van de opdracht verwerkte persoonsgegevens. De opdrachtnemer is 
daarvoor bevoegd om de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens in het 
kader van de beperkingen van de opdracht te verwerken. De aan de 
opdrachtgever geleverde materialen (papier en opslagmedia) worden in 
principe na beëindiging van de desbetreffende dienstverlening van de 
opdrachtgever of aan de van de opdrachtgever bevoegde derde overhandigd 
of wanneer dit specifiek is bepaald door de opdrachtnemer bewaard of 
vernietigd. De opdrachtnemer heeft het recht kopieën hiervan op te slaan 
voor zover hij deze naar behoren voor de documentatie van zijn 
dienstverlening nodig heeft of het rechtens of beroepsmatig noodzakelijk is.
(5) Voor zover de opdrachtnemer de opdrachtgever daarbij ondersteunt 
om de plichten tegenover betrokkenen inzake wettelijke 
gegevensbescherming te bieden, heeft de opdrachtnemer het recht de 
ontstane daadwerkelijke last aan de opdrachtgever te verrekenen. Hetzelfde 
geldt voor de last die voor de informatie in verband met de 
opdrachtovereenkomst ontstaat, die na ontheffing van de 
geheimhoudingsplicht door de opdrachtgever tegenover derden aan deze 
derden wordt verleend.

9. Terugtrekking en ontbinding („Beëindiging”)

(1) De aankondiging van de beëindiging van een opdracht moet 
schriftelijk gebeuren (zie ook punt 4. (4) en (5). Het verstrijken van een 
bestaande volmacht heeft geen beëindiging van de opdracht tot gevolg.
(2) Voor zover niet anders schriftelijk bepaald of wettelijk en dwingend is 
voorgeschreven, kunnen de contractpartners de overeenkomst op elk 
ogenblik met onmiddellijke inwerkingtreding beëindigen. De 
aansprakelijkheid tot honorarium is bepaald volgens punt 11.
(3) Een doorlopende opdracht (tijdelijke of niet tijdelijke opdracht over, 
wanneer ook niet uitsluitend, de uitvoering van herhaalde dienstverleningen, 
ook met forfaitaire vergoeding) kan alleszins voor zover schriftelijk niet 
anders bepaald, zonder voorlegging van belangrijke redenen enkel onder 
toepassing van een termijn van drie maanden („opzegtermijn”) aan het einde 
van een kalendermaand beëindigd worden.
(4) Na toelichting van de beëindiging van een doorlopende opdracht -
zijn, voor zover in wat volgt niet afwijzend bepaald, slechts enkele individuele 
werken van de opdrachtnemer nog uit te voeren (resterende 
opdrachtstoestand), zijn volledige uitvoering binnen de opzegtermijn 
(wettelijk) mogelijk is, voor zover deze binnen een maand na het begin van 
het verloop van de opzegtermijn de opdrachtgever schriftelijk in het kader 
van punt 4 (2) bekend werd gemaakt. De resterende opdrachttoestand moet 
binnen de opzegtermijn worden uitgevoerd, voor zover gezamenlijke 
onderliggende documenten wettelijk ter beschikking worden gesteld en voor 
zover zich geen grondige reden bestaat die dit verhindert.
(5) Moeten tijdens een doorlopende opdracht meer dan 2 gelijkaardige, 
doorgaans slechts eenmaal per jaar werken uit te voeren (bijv. jaarrekening, 
belastingaangiften, enz.) dan tellen de over 2 hierboven genoemde werken 
enkel uitdrukkelijk bij instemming van de opdrachtgever tot de resterende 
opdrachttoestand. Op dit feit moet de opdrachtgever in de notificatie volgens 
punt 9 (4) in voorkomend geval uitdrukkelijk worden op gewezen.

10. Beëindiging door vertraging in acceptatie en nalatige medewerking 
van de opdrachtgever en wettelijke obstakels voor implementatie

(1) Komt de opdrachtgever met de acceptatie van de door de 
opdrachtnemer aangeboden prestatie in vertraging of getuigt de 
opdrachtgever van nalatigheid van een volgens punt 2 of rustende 
medewerking, dan heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te 
beëindigen zonder opzegtermijn. Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtgever 
een (ook gedeeltelijk) uitvoering van opdracht vereist, die, volgens met 

redenen omkleed advies van de opdrachtnemer, niet aan de wetgeving of 
beroepsmatige principes beantwoordt. Zijn aansprakelijkheid voor 
honorarium bepaalt u volgens punt 11. Vertraging in acceptatie evenals 
nalatige medewerking van de opdrachtgever rechtvaardigen dan ook de 
aanspraak van de opdrachtnemer op vergoeding van de hierdoor ontstane 
extra kosten zoals de veroorzaakte schade, wanneer de opdrachtnemer van 
zijn opzeggingsrecht geen gebruik maakt.
(2) Bij overeenkomsten over de boekhouding, het personeelsbeheer of 
berekening van belastingen is een beëindiging zonder opzegtermijn door de 
opdrachtnemer volgens punt 10 (1) toegestaan, wanneer de opdrachtgever 
zijn samenwerkingsplicht volgens punt 2 (1) voor twee opeenvolgende malen 
niet nakomt.

11. Recht op vergoeding

(1) Blijft de uitvoering van de opdracht achterwege (bijv. wegens 
terugtrekking of opzegging) dan krijgt de opdrachtnemer onmiddellijk de 
overeengekomen vergoeding (honorarium) wanneer hij bereid was de dienst 
te verlenen en door omstandigheden, waarvan de oorzaak bij de 
opdrachtgever ligt, een onoplettendheid van de opdrachtnemer 
desbetreffende buiten beschouwing gelaten, daaraan verhinderd werd; de 
opdrachtnemer moet zich in dit geval niet laten aanrekenen wat hij door ander 
gebruik van hem of zijn medewerker arbeidskracht verwerft of tot verwerving 
overlaat.
(2) Bij beëindiging van een doorlopende opdracht komt de 
overeengekomen vergoeding voor de resterende uitvoering van de opdracht, 
voor zover hij verder wordt uitgevoerd of op basis van deze die de 
opdrachtgever toe te rekenen is, achterwege blijft (zie ook punt 11. (1)). 
Overeengekomen forfaitaire bedragen zijn in voorkomend geval gelijk te 
verdelen.
(3) Blijft een vereiste medewerking van de opdrachtgever tot de 
uitvoering van de werken achterwege, dan heeft de opdrachtnemer het recht 
hem tot het inhalen van zijn achterstand een aangepaste termijn te 
verstrekken met de verduidelijking dat na de vruchteloze aflopen van de 
termijn de overeenkomst als nietig wordt beschouwd, in alle overige gevallen 
gelden de gevolgen uit punt 11. (1).
(4) Bij niet-naleving van de beëindigingstermijn volgens punt 9. (3) door 
de opdrachtgever alsook bij de opzegging volgens punt 10. (2) door de 
opdrachtnemer, ontvangt de opdrachtnemer de volle vergoeding van het 
honorarium voor drie maanden.

12. Honorarium

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk de niet-vergoeding is overeengekomen, is 
volgens § 1004 en § 1152 ABGB een aangepaste verloning verschuldigd. 
Grootte en aard van de honorariumvergoeding van de opdrachtnemer 
worden bepaald door de afgesloten overeenkomst tussen hem en de 
opdrachtgever. Voor zover gebleken een andere overeenkomst is getroffen, 
zijn betalingen van de opdrachtgever altijd in te putten op de oudste schuld.
(2) De kleinste verrekenbare prestatie-eenheid is gelijk aan een kwartier.
(3) Ook de reistijd wordt in vereiste grootte verrekend.
(4) De dossiers in het eigen kantoor, die volgens aard en omvang tot de 
voorbereiding van de opdrachtnemer vereist zijn, kunnen afzonderlijk 
verrekend worden.
(5) Blijkt door achteraf ontstane bijzondere omstandigheden of op grond 
van bijzondere aanspraak door de opdrachtgever een reeds 
overeengekomen vergoeding als ontoereikend, dan moet de opdrachtnemer 
de opdrachtgever hiertoe op wijzen en zijn latere onderhandelingen tot 
aangepaste vergoedingen te voeren (ook bij ontoereikende forfaitaire 
bedragen).
(6) De opdrachtnemer verrekent de extra kosten en de btw bovenop. Als 
voorbeeld maar niet uitsluitend in wat volgt (7) tot (9):
(7) Als verrekenbare extra kosten tellen ook gestaafde of forfaitaire 
contanten, reiskosten (bij treinvervoer klasse 1.), salarissen, 
kilometervergoedingen, kopieerkosten en soortgelijke extra kosten. 
(8) Onder de bijzondere vereisten voor verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid tellen we de betreffende verzekeringspremies (met inbegrip 
van de verzekeringsbelasting) tot de extra kosten.
(9) Verder hebben we als extra kosten ook personeels- en beheerskosten 
voor de opmaak van berichten, adviezen enz. toe te wijzen.
(10) Voor de uitvoering van een opdracht waarvoor gemeenschappelijke 
uitvoering van meerdere opdrachtnemers overgedragen werd, worden van 
elk de met hun activiteit overeenstemmende vergoeding verrekend.
(11) Vergoedingen en voorschotten op vergoedingen zijn bij gebrek aan 
andere overeenkomsten onmiddellijk na hun schriftelijke tegeldemaking te 
innen. Voor betalingen van vergoedingen, die later dan 14 dagen na 
vervaldag uitgevoerd worden, kunnen interesten voor vertraagde betaling 
worden verrekend. Bij wederzijdse ondernemingsbedrijven gelden interesten 
voor vertraagde betaling, zie § 456 1. en 2. lid UGB voor de vastgestelde 
grootte.
(12) De verjaring heeft plaats volgens § 1486 ABGB en start aan het einde 
van de dienstverlening respectievelijk met latere, aangepaste termijn na 
boekhouding te lopen.
(13) Tegen facturen kan binnen 4 weken vanaf factuurdatum schriftelijk 
door de opdrachtnemer geprotesteerd worden. In andere gevallen geldt het 
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factuur als aanvaard. De opname van een factuur in de boekhouding geldt 
alleszins als aanvaard.
(14) Op de toepassing van § 934 ABGB in het kader van § 351 UGB, 
bezwaar wegens vermindering met de helft voor bedrijven in onderneming, 
wordt afgezien.
(15) In geval bij opdrachten betreffende de boekhouding, voor het 
verrichten van personeelsbeheer of berekenen van belastingen een forfaitair 
bedrag werd overeengekomen, dan zijn bij gebreke van andere schriftelijke 
overeenkomsten de vertegenwoordigingsactiviteit in samenhang met 
belastingen en bijdrage wettelijke controles met inbegrip van de afsluiting 
voor vergelijking van belasting- en bijdragenbeginselen, opstelling van 
berichten, rechtvaardigheid, enz. apart te vergoeden. Voor zover niet anders 
schriftelijk werd overeengekomen, dan geldt het honorarium als voor een 
opdrachtjaar.
(16) De verwerking van bijzondere individuele verzoeken in samenhang 
met de in punt 12. (15) vermelde activiteiten, met name vaststellingen over 
de principiële aanwezigheid van een verplichte verzekering, heeft enkel 
plaats op grond van een bijzondere opdracht.
(17) De opdrachtnemer kan overeenstemmende voorschotten eisen en 
zijn (voortgezette) activiteit van de betaling van dit voorschot afhankelijk 
maken. Bij doorlopende opdrachten mag de verdere dienstverlening tot aan 
de betaling van vroegere dienstverlening (zoals alle vervallen voorschotten 
volgens lid 1) geweigerd worden. Bij gedeeltelijke dienstverlening en open 
gedeeltelijke vergoeding is dit in overeenstemming van toepassing.
(18) Een klacht over het werk van opdrachtnemer geeft niet het recht, 
buiten kennelijk concrete gebreken, om gedeeltelijke terughouding van de in 
het punt 12. toegestane vergoeding, overige vergoedingen, kostenramingen 
en voorschotten (vergoedingen) toe te staan.
(19) Een compensatie tegen vorderingen van de opdrachtnemer op 
vergoedingen volgens punt 12. is enkel met onbestreden of rechtsgeldige 
vastgestelde vorderingen toegestaan.

13. Overige

(1) Met verband tot punt 12. (17) wordt naar het wettelijke retentierecht (§ 
471 ABGB, § 369 UGB) verwezen; wordt het retentierecht onterecht 
uitgeoefend, heeft de opdrachtnemer in principe het recht volgens punt 7. 
maar in afwijking daartoe enkel ter hoogte van zijn nog openstaande 
vordering.
(2) De opdrachtgever heeft niet het recht op uitwerking binnen het doel 
tot de opdrachtuitvoering van opgestelde werkpapieren en gelijkaardige 
documenten. In geval dat de opdrachtuitvoering onder gebruik van 
elektronische boekhoudsystemen gebeurt, heeft de opdrachtnemer het 
recht, na overdracht van de gezamenlijk door de opdrachtnemer 
opdrachtgerichte gegevens, waarvoor de opdrachtgever een bewaringsplicht 
heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar formaat aan de 
opdrachtgever respectievelijk aan de belastingadviseurs de gegevens te 
leveren. Voor de overdracht van deze gegevens in een gestructureerde, 
gangbare en machineleesbaar formaat heeft de opdrachtgever het recht op 
een aangepast honorarium (Punt 12. is in overeenstemming van toepassing). 
Is een overdracht van deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbaar formaat voor bepaalde redenen niet mogelijk of niet 
doenbaar, kunnen deze bij gebreke daarvan in volledige druk worden 
overgedragen. Een vergoeding wordt in dit geval niet toegestaan.
(3) De opdrachtnemer moet op wens en kosten van de opdrachtgever 
alle documenten beschikbaar maken, die hij naar aanleiding van zijn
activiteit heeft verkregen. Dit geldt niettemin niet voor de briefwisseling 
tussen de opdrachtnemer en zijn opdrachtgever en voor de documenten 
waarvan de opdrachtgever het origineel bezit en voor de documenten die 
een bewaringsplicht hebben volgens de voor de opdrachtgever geldende 
wettelijke bestemmingen om het witwassen van geld te verhinderen. De 
opdrachtnemer kan van de documenten die hij aan de opdrachtgever 
teruggeeft, afschriften of fotokopieën maken. Zijn deze documenten al 
eenmaal aan de opdrachtgever overgedragen geweest dan heeft de 
opdrachtnemer het recht op een aangepast honorarium (punt 12. is van 
overeenstemmende toepassing).
(4) De opdrachtgever moet de door de opdrachtnemer overgedragen 
documenten na afsluiting van de werken binnen de 3 maanden afhalen. Bij 
niet-afhaling van de overgedragen documenten kan de opdrachtnemer na 
een tweede opeenvolgende verzoek aan de opdrachtgever om de 
overgedragen documenten af te halen, deze op zijn kosten terug te geven 
en/of een aangepast honorarium in rekening brengen (punt 12. is van 
overeenstemmende toepassing). De verdere bewaring kan ook op kosten 
van de opdrachtgever door derden volgen. De opdrachtnemer is verder 
niet aansprakelijk voor de gevolgen uit schade, verlies of vernietiging van 
de documenten.
(5) De opdrachtnemer heeft het recht vervallen honorariumvorderingen 
met depottegoeden, verrekeningsgelden, fiduciaire gelden of anderen in 
bewaring van zijn aanwezige geldmiddelen, ook bij uitdrukkelijke 
inbeslagname te compenseren voor zover de opdrachtgever met een 
tegenvordering van de opdrachtnemer rekening moest houden.
(6) Ter waarborg van de bestaande of toekomstige honorariumvordering 
heeft de opdrachtnemer het recht een financiële vergoeding of een andere 
heffings- of bijdragevergoeding van de opdrachtgever op een andere 
rekening over te dragen. In dit geval moet de opdrachtgever van de 
overdracht worden ingelicht. Daarna kan het gewaarborgde bedrag ofwel in 

overeenstemming met de opdrachtgever ofwel bij afdwingbaarheid van de 
honorariumvordering teruggevorderd worden.

14. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, gerechtelijke bevoegdheid

(1) Voor de opdracht, zijn uitvoering en de hieruit vloeiende 
aansprakelijkheid is uitsluitend het Oostenrijks recht met uitsluiting van het 
nationale recht van verwijzing.
(2) De plaats van uitvoering is de plaats van de beroepsmatige vestiging 
van de opdrachtnemer.
(3) De rechterlijke bevoegdheid - tenzij anders bepaalde schriftelijke 
overeenkomst - is de betrokken rechterlijke instantie van de plaats van 
uitvoering.



[logo:] KPMG Bijlage III/9

Greiner AG, Kremsmünster

Samenstelling van de vermogens-, financiële positie en 
prestaties

II. DEEL

15. Aanvullende bepalingen voor consumptiebedrijven

(1) Voor overeenkomsten tussen economische bedrijven en verbruikers 
gelden de dwingende bepalingen van het wetboek voor 
consumentenbescherming.
(2) De contractant is alleen aansprakelijk voor opzettelijke en grove 
nalatige schending van de aangenomen verplichtingen. 
(3) De in het punt 7 lid 2 genoemde beperking is ook in geval van grote 
nalatigheid van de vervangingsplicht van de contractant, niet gelimiteerd.
(4) Punt 6 lid 2 (termijn voor schadeclaims) en punt 7 lid 4 (aanspraken 
op schadevergoeding binnen een bepaalde termijn) zijn niet van toepassing.
(5) Herroepingsrecht volgens § 3 KSchG:

Heeft de consument zijn contractverklaring niet in de door de opdrachtnemer 
doorlopend bruikbaar juridisch kantoor afgegeven, kan hij de 
contracttoepassing annuleren of zich uit het contract terugtrekken. Deze 
herroeping kan tot aan het ontstaan van het contract of nadien binnen een 
week opgelost worden; de termijn begint te lopen met de uitwerking van een 
document, dat ten minste de namen en aanspreektitels van de 
opdrachtnemers alsook informatie over het herroepingsrecht bevat, aan de 
consument ten vroegste maar niettemin bij het totstandkomen van het 
contract. De consument beschikt niet over het herroepingsrecht 

1. wanneer hij zelf het zakelijke verband met de opdrachtnemer 
of zijn gemachtigden met het oog op het afsluiten van het contract, heeft 
aangegaan,

2. wanneer het totstandkomen van het contract geen 
voorafgaande besprekingen tussen de betrokkenen of hun gemachtigden 
plaatshadden of

3. bij contracten waaronder de wederzijdse dienstverlening 
onmiddellijk moet tot stand komen wanneer zij doorgaans vanuit het kantoor 
van de opdrachtnemer afgesloten worden en de overeengekomen 
vergoeding € 15 niet overstijgt.

De herroeping beantwoordt aan de geldigheid onder schriftelijke vorm. Het 
volstaat wanneer de consument een schriftelijk exemplaar heeft dat zijn 
contractverklaring of deze van de opdrachtnemer bevat, die de 
opdrachtgever met een aantekening teruggeeft waaruit blijkt dat de 
consument het totstandkomen of de handhaving van het contract verwerpt. 
Het volstaat dat de verklaring binnen een week wordt verzonden.

Herroept de consument het contract volgens § 3 KSchG dan moet de 
verbruiker 

1. stap voor stap alle ontvangen dienstverleningen en wettelijke 
rente vanaf de dag van ontvangst terug te betalen en de van de consument 
op de goederen gemaakte noodzakelijke en nuttige kosten terug te storten, 

2. de consument aan de opdrachtnemer de waarde van de 
dienstverleningen te vergoeden, voor zover zij hem een duidelijk en 
overwegend voordeel betekenden.

Volgens §4 sectie 3 KSchG blijven schadeclaims intact.

(6) Prijsopgaven volgens §5 KSchG:

Voor het opstellen van een kostenraming binnen het kader van § 1170a 
ABGB door de opdrachtnemer moet de consument slechts een vergoeding 
betalen wanneer hij vooraf op deze betalingsverplichting worden gewezen. 

Wordt in het contract gebruik gemaakt van een kostenraming, dan wordt 
zijn exactheid gewaarborgd wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk wordt 
verduidelijkt.

(7) Corrigerende maatregelen: Punt 6 wordt uitgebreid:

Is de opdrachtnemer volgens § 932 ABGB verplicht zijn dienstverlening te 
verbeteren of gebreken op te volgen, moet hij deze verplichting uitoefenen 
op de plaats waar hem de zaken werden overhandigd. Is het voor de 
consument haalbaar om de werken en documenten die hem door de 
opdrachtnemer werden toegezonden, te ontvangen, zo kan hij deze 
toezending op eigen risico’s en kosten uitvoeren.

(8) Rechterlijke bevoegdheid: In plaats van punt 14 (3) geldt:

Heeft de consument zijn domicilie in het binnenland of zijn gewoonlijke 
residentie of oefent hij zijn activiteiten uit in het binnenland, dan is in geval 
van klachten volgens §§ 88, 89, 93 lid 2 en 104 lid 1 JN uitsluitend het gerecht 
van zijn woonplaats, gewoonlijke residentie of de plaats van uitoefening van 
activiteiten, bevoegd. 

(9) Contracten voor recurrente uitkeringen:
(a) Contracten waardoor de opdrachtnemer verplicht is zijn diensten 

te verlenen en de consument de verplichting heeft hiervoor te betalen en die 
voor een onbepaalde of bepaalde duur van meer dan een jaar werden 
afgesloten, kunnen door de consument onder toepassing van een opzeg van 

twee maanden na afloop van het eerste jaar, nadien zes maanden, worden 
opgezegd.

(b) Kan het geheel aan dienstverleningen niet worden opgesplitst en 
waarvan de omvang en prijs reeds bij de afsluiting van het contract werden 
bepaald, dan kan de eerste opzegtermijn tot aan het verloop van het tweede 
jaar worden verschoven. In zulke contracten kan de opzegtermijn ten hoogste 
met zes maanden worden verlengd.

(c) Vereist de uitvoering van een bepaald a) genoemd contract 
aanzienlijke kosten van de opdrachtnemer en heeft hij deze aan de 
consument ten laatste bij de afsluiting van het contract medegedeeld, dan 
kunnen onder deze omstandigheden van de in a) en b) vermelde afwijkende 
opzegtermijn en opzegdata overeengekomen worden.

(d) Een opzegging van de consument die niet binnen de termijn valt, 
start bijgevolg na afloop van de kennisgeving van de beëindigingsdatum. 
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Aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Toezicht van Greiner AG,
Kremsmünster, Oostenrijk

Wij hebben de controle van de jaarrekening per 31 december 2020 van

Greiner AG,
Kremsmünster, Oostenrijk

(hierna ook "Vennootschap" genoemd),

afgesloten en stelden als resultaat van deze controle het volgende verslag op:

1. Controleopdracht en reikwijdte van de controle

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 juni 2020 van Greiner AG, 
Kremsmünster, werden wij als auditor voor het boekjaar 2020 aangesteld. De Vennootschap, 
vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, heeft met ons een controlebevestiging vastgelegd
om de jaarrekening per 31 december 2020 met inbegrip van het boekhoudsysteem en het 
jaarverslag volgens sectie 269 en volgende van het UGB1) (‘Unternehmensgesetzbuch’,
Oostenrijks Wetboek van vennootschappen, verder “UGB”) te controleren. 

De gecontroleerde vennootschap is een grote vennootschap in de zin van sectie 221 van het 
UGB. Het voldoet aan de criteria voor de oprichting van een Raad van Toezicht.

De onderhavige controle betreft een wettelijke controle.

Deze controle beoordeelt eveneens of de wettelijke en statutaire bepalingen werden nageleefd 
bij de opstelling van de jaarrekening. Het jaarverslag wordt gecontroleerd of het overeenstemt met 
de jaarrekening en of het in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de in
Oostenrijk geldende controlestandaarden. Deze standaarden vereisen de toepassing van de 
internationale controlestandaarden (ISA’s). Wij wijzen erop dat de doelstelling van een controle 
is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel 
geen afwijking van materieel belang bevat. Absolute zekerheid kan niet worden bereikt omwille 
van de aard van testen andere beperkingen de inherent zijn aan een controle samen met de 
inherente beperkingen aan elke boekhoud- en interne controlesysteem. Er is een onvermijdelijk
risico dat zelfs materiële afwijkingen niet worden opgemerkt. Deze controle had geen betrekking 
op hetgeen wat doorgaans is onderworpen aan bijzondere opdrachten.

                                                            

1) Een afzonderlijk verslag werd opgesteld over de controle van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 
2020.
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Wij voerden de controle uit in december 2020 (tussentijdse controle) evenals in de periode van 
maart tot april 2021 (eindcontrole). De controle werd op datum van dit verslag wezenlijk voltooid.

De partner verantwoordelijk voor de controle is De heer Mag. Michael Ahammer, Oostenrijks 
erkend Auditor (Wirtschaftsprüfer).

Grondslag voor onze controle is de opdrachtbevestiging welke met de Vennootschap werd 
afgesloten waarin de „Algemene contractvoorwaarden voor beroepen op gebied van 
boekhouding en financieel beheer” (‘Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer’) (Bijlage 
V), volledig werden opgenomen. De contractvoorwaarden zijn niet enkel van toepassing op de 
Vennootschap en de auditor maar ook op derden. Met betrekking tot onze verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid als auditor tegenover het bedrijf en derden is sectie 275 UGB van 
toepassing. 
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2. Uitsplitsing en toelichting van significante 
rubrieken van de jaarrekening

Alle vereiste uitsplitsingen en toelichtingen van significante posten van de jaarrekening zijn 
opgenomen in de bijlagen van de jaarrekening en het jaarverslag.



[logo:] KPMG
Greiner AG, Kremsmünster, Oostenrijk

Verklaring over de controle van de jaarrekening per 31 december 2020
15 maart 2021

7

3. Overzicht van de controlebevindingen

3.1. Naleving betreffende de statutaire vereisten van het 
boekhoudsysteem, jaarrekening en jaarverslag

We hebben vastgesteld dat het boekhoudsysteem in overeenstemming is met de statutaire 
vereisten.

In het kader van onze risico- en controlegeoriënteerde auditbenadering hebben wij - voor zover wij 
dit voor ons oordeel als noodzakelijk achten - de interne controle met betrekking tot deelprocessen 
van het systeem van financiële verslaggeving opgenomen als deel van onze controle.

Met betrekking tot de naleving van de jaarrekening en het jaarverslag met de van toepassing 
zijnde statutaire vereisten, verwijzen wij naar onze controleverklaring.

3.2. Verstrekte informatie

Wij hebben van het management de vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen alsook een 
ondertekende versie van de directieverklaring. 

3.3. Verslaggeving sectie 273 Abs 2 en Abs 3 UGB 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden als wettelijke auditor hebben wij geen feiten 
vastgesteld die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Groep om 
haar continuïteit te handhaven noch hebben we feiten vastgesteld die de financiële prestaties 
van de Groep aantasten. We hebben ook geen indicaties vastgesteld van het niet naleven van 
het Oostenrijks Wetboek van vennootschappen of de statuten van de vennootschap. We hebben 
geen fundamentele tekortkomingen over de interne controle van de financiële verslaggeving 
vastgesteld. De criteria voor het vermoeden tot reorganisatie conform sectie 22 Abs 1 Z 1 URG
(Oostenrijkse wet op de herstructurering van ondernemingen) werden niet bereikt.
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4. Controleverklaring van de onafhankelijke auditor

Verklaring bij de jaarrekening

Oordeel

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van

Greiner AG,
Kremsmünster, Oostenrijk

bestaande uit de balans per 31 december 2020, de resultatenrekening over het boekjaar afgesloten 
op die datum evenals de toelichting.

Naar ons oordeel beantwoordt de jaarrekening aan de wettelijke voorschriften en geeft deze een 
getrouwe weergave, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de financiële toestand van 
de Vennootschap op per 31 december 2020 alsook financiële prestaties voor het op die datum
afgesloten boekjaar in overeenstemming met het Oostenrijks boekhoudkundig referentiestel.

Basis voor het oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de in Oostenrijk geldende controlestandaarden. Deze 
controlestandaarden vereisen dat de wettelijke controle wordt uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn 
beschreven in de sectie „Verantwoordelijkheden van de auditor” van onze verklaring. Wij zijn 
onafhankelijk van de Vennootschap in overeenstemming met het Oostenrijkse Wetboek van 
vennootschappen en beroepsregelgeving en wij hebben onze overige verantwoordelijkheden in 
overeenstemming met de deontologische vereisten nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons 
verkregen controle-informatie tot op datum van dit verklaring voldoende en geschikt is als basis van 
ons oordeel op deze datum.

Verantwoordelijkheden van het management en het 
auditcomité voor de jaarrekening

Het management is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw 
beeld geeft in overeenstemming met het Oostenrijks boekhoudkundig referentiestelsel alsook 
voor de interne beheersing die het management noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is het management verantwoordelijk voor voor het inschatten 
van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien 
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van 
de continuïteitsveronderstelling, tenzij het management het voornemen heeft om de Vennootschap
te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit 

te doen.

Het auditcomité is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de Vennootschap.
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Verantwoordelijkheden van de auditor 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid, over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude 
of van fouten en het uitbrengen van een controleverklaring waarin ons oordeel is opgenomen. 
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat 
een controle, die overeenkomstig de Oostenrijkse controlestandaarden (en daardoor ISA’s) is 
uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen 
kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de 
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, 
beïnvloeden.

Als deel van een controle overeenkomstig met de Oostenrijkse controlestandaarden passen wij 
een professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling 
gedurende de controle.

Bovendien:

Identificeren en schatten wij de risico’s in dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat die die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties 
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing. 

— Verkrijgen wij inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als 
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt 
zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de Vennootschap.

— Evalueren wij de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren wij de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen. 

— Concluderen wij of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of 
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van 
de Groep om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in 
ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de  
jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te 
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan 
handhaven.

— Evalueren wij de algemene prestatie, structuur en de inhoud van de jaarrekening met 
inbegrip van de toelichting en of de jaarrekening de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

— Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele 
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significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze 
controle.

Jaarverslag

Conform het Oostenrijkse Wetboek van vennootschappen dient het jaarverslag gecontroleerd te 
worden of het overeenstemt met de jaarrekening en het in overeenstemming is met de wettelijke 
vereisten.

Management is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de 
Oostenrijkse voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de algemene controlenormen 
betreffende de controle van jaarverslagen.

Oordeel

Naar onze beoordeling werd het jaarverslag opgesteld volgens de wettelijke vereisten en stemt 
het overeen met de jaarrekening.

Verklaring

Op basis van de kennis verkregen in de controle van de jaarrekening en het inzicht in de 
Vennootschap en haar omgeving, hebben wij geen afwijking van materieel belang te vermelden 
over het jaarverslag.
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Balans per 31 december 2020

Activa
31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR

A. Vaste activa:

I. Immateriële vaste activa:

1. Concessies, industriële 
eigendomsrechten en soortgelijke 
rechten en voordelen zoals daaruit 
afgeleide licenties

1.156.267,01 664

2. Vooruitbetalingen 581.309,09 515

1.737.576,10 1.178

II. Materiële vaste activa:

1. Terreinen, eigendomsrechten en 
gebouwen, inclusief gebouwen op 
vreemde terreinen 18.152.349,72 19.361

2. Technische installaties en machines 560.521,90 614

3. Overige installaties, bedrijfs-
en kantoorapparatuur 3.767.264,52 3.989

4. Vooruitbetalingen en materiële vaste activa in aanbouw 47.970,63 222

22.528.106,77 24.186

III. Financiële activa:

1. Deelnemingen in verbonden ondernemingen 298.705.703,13 115.373

2. Participaties 7.267,28 7

3. Effecten (waarderechten) van vaste activa 9.359.946,47 6.446

308.072.916,88 121.826

332.338.599,75 147.191

B. Vlottende activa:

I. Voorraden:

1. Grondstoffen en hulpstoffen 143.478,67 105

2. Goederen 142.433,91 152

285.912,58 257

II. Vorderingen en overige activa:

1. Handelsvorderingen 1.690,95 54

met een resterende looptijd van meer dan één jaar 0,00 0

2. Vorderingen jegens verbonden ondernemingen 53.761.877,08 88.896

met een resterende looptijd van meer dan één jaar 0,00 0

3. Overige vorderingen en activa 5.192.215,12 4.312

met een resterende looptijd van meer dan één jaar 0,00 0

58.955.783,15 93.263

III. Kasmiddelen en tegoeden 
bij banken 64.169.687,78 46

123.411.383,51 93.565

C. Overlopende rekeningen 1.095.835,02 1.161

D. Uitgestelde belastingvorderingen 8.003.410,90 7.916

464.849.229,18 249.833
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Passiva
31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR

A. Eigen vermogen:

I. Gestort en ingeroepen nominaal kapitaal 
(aandelenkapitaal)

Nominaal kapitaal (aandelenkapitaal) 14.688.000,00 14.688

II. Kapitaalreserves:

Toegezegd 32.813.704,10 32.814

III. Ingehouden winsten:

Overige reserves (vrije reserves) 100.000.000,00 90.000

IV. Winstsaldo 84.660.851,34 53.244

waarvan nog niet uitgekeerde winst 26.940.225,05 15.746

232.162.555,44 190.746

B. Voorzieningen:

1. Voorzieningen voor schadeloosstellingen 639.051,00 609

2. Voorzieningen voor pensioenen 8.801.853,15 7.887

3. Belastingvoorzieningen 5.235.131,00 0

4. Overige voorzieningen 5.501.309,44 3.616

20.177.344,59 12.111

C. Schulden:

1. Schulden bij kredietinstellingen 188.268.960,87 25.125

met een resterende looptijd van maximum één jaar 19.831.460,87 22.062

met een resterende looptijd van meer dan één jaar 168.437.500,00 3.063

2. Handelsschulden 2.849.674,39 2.524

met een resterende looptijd van maximum één jaar 2.849.674,39 2.524

3. Schulden uit verbonden 
ondernemingen 20.784.272,67 18.377

met een resterende looptijd van maximum één jaar 20.784.272,67 18.377

4. Bedrijfsschulden, bedrijven waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat 79.353,92 244

met een resterende looptijd van maximum één jaar 79.353,92 244

5. Overige schulden 325.466,35 650

belastingen 30.672,84 27

Sociale zekerheid 215.127,36 205

met een resterende looptijd van maximum één jaar 325.466,35 650

212.307.728,20 46.920

met een resterende looptijd van maximum één jaar 43.870.228,20 43.858

met een resterende looptijd van meer dan één jaar 168.437.500,00 3.063

D. Overlopende rekeningen:

Overige 201.600,95 56

464.849.229,18 249.833
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Resultatenrekening voor het 
boekjaar 2020

2020

EUR

2019

TEUR

1. Opbrengsten 22.723.289,55 20.999

2. Voorraadwijzigingen niet gereed 
product 0,00 -1

3. Overige bedrijfsopbrengsten:

a) Opbrengsten uit de vervreemding van andere 
vaste activa dan financiële beleggingen 20.228,85 17

b) Inkomsten uit de terugboeking van voorzieningen 4.477,00 229

c) Overige 136.885,05 162

161.590,90 409

4. Kosten voor materialen en andere gerelateerde 
diensten

a) Materialen -466.200,22 -852

b) Kosten verkregen diensten -426.751,64 -705

-892.951,86 -1.556

5. Personeelskosten:

a) Salarissen -12.084.692,60 -9.429

b) Sociale lasten -4.850.707,16 -5.255

pensioenvoorzieningen -1.938.904,93 -2.709

Ontslagvergoedingen en uitkeringen aan 

pensioenfondsen van werknemers -178.547,68 -246

wettelijke sociale premies, vergoedingen en 

verplichte bijdragen

-2.427.605,40 -2.003

-16.935.399,76 -14.684

6. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste 
activa -2.820.821,68 -3.008

7. Overige bedrijfskosten:

a) Belastingen, andere dan 

belastingen op inkomsten -269.462,87 -242

b) Overige -20.006.062,93 -18.149

-20.275.525,80 -18.390

8. Subtotaal Z 1 tot Z 7 (Bedrijfsresultaat)
(Overdracht) -18.039.818,65 -16.233

Overdracht: -18.039.818,65 -16.233

9. Inkomsten uit aandelen 71.500.000,00 50.308

waarvan verbonden ondernemingen 71.500.000,00 50.308
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2020

EUR

2019

TEUR

10. Inkomsten uit andere 
waardepapieren van financiële vaste 
activa 137.184,32 146

waarvan verbonden ondernemingen 0,00 0

11. Rente en soortgelijke baten 568.878,14 649

waarvan verbonden ondernemingen 568.406,64 648

12. Lasten van financiële activa -17.246.297,22 -57

waaronder afschrijvingen -3.550.000,00 0

waarvan verbonden ondernemingen -17.246.297,22 0

13. Rente en soortgelijke lasten -1.442.791,49 -670

waaronder deze uit verbonden ondernemingen -376.913,56 -390

14. Subtotaal Z 9 tot Z 13 (Financiële 
resultaten) 53.516.973,75 50.376

15. Resultaat voor belastingen 35.477.155,10 34.144

16. Belastingen op inkomsten 22.243.471,19 3.354

waaronder uitgestelde belastingen 87.343,90 1.292

17. Resultaat na belastingen = Jaarrekening 57.720.626,29 37.498

18. Overgedragen winst van vorig jaar 26.940.225,05 15.746

19. Winstsaldo 84.660.851,34 53.244
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Toelichting voor het boekjaar 2020 van 
Greiner AG,
Kremsmünster

I. Algemene toelichtingen

De voorliggende jaarrekening per 31.12.2020 werd opgesteld door het bestuur van de 
vennootschap volgens de voorschriften van het Oostenrijkse wetboek voor vennootschappen 
(UGB, Unternehmensgesetzbuches).

De vennootschap moet als een grote kapitaalsvennootschap worden beschouwd volgens § 221 
UGB.

De resultatenrekening is in staffelvorm op basis van de categoriale kostenindeling opgesteld. 

Deze opstellingsvorm werd in principe bij de opstelling van de jaarrekening gehandhaafd.

De vennootschap is een moedermaatschappij met verplichte consolidatie volgens § 244 UGB. De 
geconsolideerde jaarrekening is bij het „Landesgericht” en handelsrechtbank neergelegd.

Voor zover voor de overbrenging een zo getrouw mogelijk beeld van de activa, financiële activa 
en rentabiliteit vereist is, werden in de toelichting de nodige vermeldingen gemaakt.

II. Boekhoudkundige verwerking en waarderingsmethoden

De jaarrekening werd met inachtneming van de beginselen voor een ordelijke boekhouding zoals 
de algemene vorm, een getrouw beeld van de activa, financiële activa en rentabiliteit van het 
bedrijf weergeven, opgesteld.
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Bij de opstelling van de jaarrekening werd het principe van de volledigheid gehandhaafd.

Bij de waardering werd van de voortzetting van het bedrijf uitgegaan.

Bij de activa en passiva werd het principe van de individuele evaluatie toegepast.

Er wordt rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe indien met name alleen de 
gerealiseerde winst op afsluitdatum opgenomen wordt. Alle waarneembare risico’s en dreigende 
verliezen die zich tot aan de afsluitdatum van de balans voordeden, werden in acht genomen.

Schattingen berusten zich op onze voorzichtige beoordeling. Voor zover statistisch vaststaande 
ervaringen uit soortgelijke feiten bestaan, werden deze bij de schattingen in acht genomen.

De tot op heden toegepaste waarderingsmethoden werden gehandhaafd.

De immateriële activa worden, voor zover tegen betaling verworven, aan de aanschafprijs 
geactiveerd. Laagwaardige immateriële activa (individuele aanschafwaarde onder EUR 800,00) 
worden geactiveerd en onmiddellijk afgeschreven.

Zelfs aangemaakte immateriële activa worden als kosten verwerkt.

De lineaire afschrijvingsmethode geschiedt op basis van volgende gebruiksduren:

Jaar
van tot

Software 3 5

Overige 3 20

Niet-geplande afschrijvingen op een op afsluitdatum lagere reële waarde worden toegepast 
wanneer de waardevermindering waarschijnlijk blijvend is. 
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Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde of herstellingskosten met 
geplande afschrijvingen in mindering gebracht. Laagwaardige immateriële activa (individuele 
aanschafwaarde onder EUR 800,00) worden in het begin van het jaar geactiveerd en onmiddellijk 
afgeschreven. In overeenstemming met de fiscale voorschriften wordt voor opname in het eerste 
halfjaar een volledige jaarafschrijving toegepast, voor een opname in het tweede halfjaar wordt 
een halve jaarafschrijving in acht genomen.

De berekening van de geplande afschrijvingen heeft plaats volgens de lineaire 
afschrijvingsmethode op basis van de volgende gebruiksduur:

Jaar
van tot

Gebouwen, met inbegrip van gebouwen op vreemde terreinen 10 40

Technische installaties en machines 2 10

Overige installaties, bedrijfs- en kantoorapparatuur 3 25

Niet-geplande afschrijvingen op een op afsluitdatum lagere reële waarde worden toegepast 
wanneer de waardevermindering waarschijnlijk blijvend is. 

De financiële activa worden aan aanschaffingskosten of, ingeval hun lagere waarde blijvend is, 
toegepast wanneer de waardeverminderingen blijvend zijn.

Herwaarderingen op immateriële activa van de vaste activa worden uitgevoerd, wanneer de 
reden voor de uitzonderlijke afschrijving onbestaande is. De herwaardering heeft plaats aan de 
maximum nettoboekwaarde, die rekening houdend met de normale afschrijvingen, die intussen 
had moeten geschieden, wordt verkregen.

De voorraden worden aan de kostprijs of aan de lagere waarde van de kostprijs of reële waarde of 
balansdatum berekend. De kostprijs wordt afzonderlijk respectievelijk na de glijdende gemiddelde 
prijsbepaling, berekend.

Vorderingen en overige activa worden via het nominale bedrag verwerkt voor zover in geval 
van aantoonbare enkelvoudige risico’s de lagere reële waarde niet wordt gehanteerd.

Herwaarderingen op immateriële activa van de vlottende activa worden uitgevoerd, wanneer de 
reden voor de afschrijving onbestaande is.
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Latente belastingen worden volgens § 198 Abs 9 en 10 UGB naar het boekhoudkundig concept 
en zonder discontering bepaald. Daarbij worden geen latente belastingen in fiscale verliezen 
opgenomen. 

De voorzieningen voor ontslagvergoedingen worden volgens IAS 19 naar de projected-unit-
credit-methode bepaald. De berekening van de voorziening heeft plaats onder toepassing van 
een berekeningspercentage van 0,85% (Vorig jaar: 1,00%) en een salarisverhoging van 3,00% 
(Vorig jaar: 3,00%) evenals de pensioengerechtigde leeftijd (in Oosterrijk 65 jaar voor mannen en 
vrouwen). Voor de berekening van de voorziening voor ontslagvergoeding wordt sedert het 
boekjaar 2018 de boekhoudbasis voor de pensioenverzekering AVÖ 2018-P - Pagler & Pagler 
toegepast. De fluctuatie wordt volgens bedrijfsgerelateerde omstandigheden in overweging 
genomen.

Voorzieningen voor soortgelijke verplichtingen inzake ontslagvergoedingen worden voor 
jubileumuitkeringen in overweging genomen. Afgezien van de overweging van een 
berekeningspercentage van 1,05% (Vorig jaar: 1%) en een fluctuatievermindering van 10,35% 

(Vorig jaar: 13,17%) voldeed de berekening van de aan de basis liggende parameter deze van de 
voorzieningen voor ontslagvergoedingen.

Het berekeningspercentage voor alle voorzieningen voor sociaal kapitaal is een 
referentiepercentage gebaseerd op het marktreferentiepercentage voor bedrijven met hoge 
kredietwaardigheid.

De Voorzieningen voor pensioenen worden volgens goedgekeurde actuariële 

basispercentages conform het IAS 19 op basis van een berekeningspercentage van 1,25% (Vorig 
jaar: 1,40%) en een salarisverhoging van 3,00 % (Vorig jaar: 3,00 %) evenals de 
pensioengerechtigde leeftijd (in Oostenrijk is dit 65 jaar voor mannen en vrouwen) berekend. Voor 

de berekening van de voorziening voor pensioenen wordt sedert het boekjaar 2018 de 
boekhoudbasis voor de pensioenverzekering AVÖ 2018-P - Pagler & Pagler toegepast. De 
voorziening werd op basis van actuarieel advies van Mercer (Austria) GmbH gevormd.

De uitwerkingen van de percentagewijziging worden tijdens het boekjaar 2020 rechtstreeks in de 
verlies- en winstrekening opgenomen.

De actueel opgenomen pensioenvoorziening bedraagt ongeacht de activa van de herverzekering 
EUR 8.801.853,15 (Vorig jaar: TEUR 7.887).

De herverzekeringen voor pensioenen die via de voorziening voor pensioenen wordt gesoldeerd, 
bedragen per 31.12.2020 EUR 4.646.432,85 (Vorig jaar: TEUR 3.824).
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De rente op de voorzieningen voor sociaal kapitaal alsook de uitwerkingen als gevolg van een 
rentewijziging worden in de bedrijfsopbrengsten opgenomen.

In de overige voorzieningen worden overeenkomstig het voorzichtigheidsprincipe alle op het 
moment van de balansopstelling herkenbare risico’s en de omvang evenals de reden van 
onzekere schulden met de bedragen opgenomen, die volgens redelijke commerciële beoordeling 
noodzakelijk zijn.

Schulden worden met hun vereffeningsbedrag opgenomen.

De valutaomrekening gebeurt op het tijdstip van de transactie aan de actuele koers. Op de 

balansdatum heeft een waardevermindering van de vorderingen plaats, voor zover de slotkoers 
kleiner dan de startkoers is; bij de schulden heeft een waardevermeerdering plaats voor zover 

de slotkoers hoger is dan de startkoers. In geval er dekking bestaat via termijncontracten wordt 
de waardering aan de termijnkoers doorgevoerd. Goederen uit de vaste en vlottende activa, 
verworven in vreemde valuta, worden aan de startkoers geboekt waarbij er geen verdere 

herwaardering plaatsvindt. 

Winstbelastingen

De boekhoudkundige verwerking die uit de overeenkomst over belastingverdeling met de 
voortvloeiende fiscaal aftrekbare groepsmaatschappijen plaatsvindt volgens de zogenoemde 
methode voor periodeboekhouding, volgens de op basis van een vast overeengekomen 
heffingspercentage van het verwachte voordeel van lage belastingen in de groep aan de enkele 
groepsmedewerkers wordt doorberekend. Wordt per individueel groepslid een positief resultaat 
iSd § 9 Abs 6 Z 1 KStG behaald rekening houdend met § 9 Abs 6 Z 4 KStG, dan bedraagt de te 
betalen belastingbijdrage van het groepslid aan de moedermaatschappij 28 % van het positieve 
fiscale resultaat. Wordt per individueel groepslid een negatief resultaat iSd § 9 Abs 6 Z 1 KStG 
behaald, dan bedraagt de te betalen belastingbijdrage van de moedermaatschappij aan het 
groepslid 15 % van het ontstane negatieve fiscale resultaat. Tijdens het boekjaar 2020 werden 
aan die groepsmedewerkers positieve belastingen ten bedrage van EUR 32.699.612,90 (Vorig 
jaar: TEUR 3.920) en negatieve belastingen ten bedrage van EUR 5.276.854,61 (Vorig jaar: 
TEUR 6.013) verrekend. 

Door de verrekening van belastingen heeft een vermindering van de belastinglast in de winst- en 
verliesrekening van de groepsmaatschappijen plaats. 
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III. Toelichtingen bij de balans

Vaste activa

De uitsplitsing van de vaste activa en zijn evolutie tijdens het boekjaar worden in de toelichting 
vermeld (vergelijkende bijlage 1 tot de toelichting).

Financiële vaste activa

De uitsplitsing van de deelnemingen is te vinden in de deelnemingslijst (Bijlage 2 tot de 
toelichting).

Vorderingen en overige activa

De vorderingen tegenover verbonden ondernemingen betreffen EUR 38.570.000,00 (Vorig jaar: 
TEUR 44.000) Financiële vorderingen, EUR 50.000.000,00 (Vorig jaar: TEUR 44.500) 
Vorderingen uit dividenden, EUR 666.969,30 (Vorig jaar: TEUR 822) vennootschapsbelastingen, 
EUR 1.859.859,74 (Vorig jaar: TEUR 1.475) lopende dienstverleningen evenals EUR 0,00 (Vorig 
jaar: TEUR 5.809) winstoverdrachten. Hiervan werden Schulden uit financieringen ten bedrage 
van EUR 33.460.000,00 (Vorig jaar: TEUR 6.700), Schulden uit uitzonderlijke verrekeningen ten 
bedrage van EUR 1.189.421,96 (Vorig jaar: TEUR 927) evenals Schulden uit 
vennootschapsbelastingen ten bedrage van EUR 189.169,55 (Vorig jaar: TEUR 82) en Schulden 
uit overname van verliezen ten bedrage van EUR 2.496.360,45 (Vorig jaar: TEUR 0) afgetrokken.

In de post „Overige vorderingen en activa” zijn opbrengsten ten bedrage van EUR 135.947,86 
(Vorig jaar: TEUR 62) opgenomen, die slechts na balansdatum betaalbaar worden.
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Actieve uitgestelde belastingen

De actieve uitgestelde belastingen werden op verschillen tussen de fiscale en bedrijfswettelijke 
waardering op balansdatum onder de volgende posten gevormd:

31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR

Materiële vaste activa 550.870,47 477

Participaties 85.714,30 129

Afsluitboekingen 0,00 1

Langetermijn voorzieningen voor personeelskosten 10.719.545,20 9.412

Overige voorzieningen en passieve afsluitboekingen 18.201,50 -1

Onbelaste reserves -1.679.368,00 -1.806

Personeelsreserves 172.792,61 166

9.867.756,08 8.376

Daaruit voortvloeiende actieve uitgestelde belastingen (25%) 2.886.781,02 2.546

Uitgestelde belastingen van groepsmedewerkers 5.536.471,88 5.822

exclusief: Vereffening met passieve uitgestelde belastingen -419.842,00 -451

Toestand per 31.12. 8.003.410,90 7.916

De actieve uitgestelde belastingen evolueren als volgt:

2020 2019

EUR TEUR

Toestand per 1.1. 7.916.067,00 6.624

Waardeveranderingen 87.343,90 1.292

Toestand per 31.12. 8.003.410,90 7.916

De vennootschap heeft van de mogelijkheid voor de toepassing van degressieve afschrijvingen 
in het kader van de economische stimuleringswet 2020, gebruik gemaakt. 

De positie van uitgestelde belastingen van de groepsleden betreft elk groepslid, die in vergelijking 
van de geldende vennootschapsbelasting van 25%, uitgestelde belastingen met een lager 
heffingspercentage overeenkomstig de belastingverdelingsovereenkomst respectievelijk op 
grond van winstpoolingovereenkomst geen uitgestelde belastingen vormen. In deze gevallen 
hebben de groepsmaatschappijen uitgestelde belastingen ten bedrage van het verschil met de 
geldende vennootschapsbelasting te vormen.
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Eigen vermogen

Het ingebrachte en opgevraagde nominaal kapitaal (maatschappelijk kapitaal) van de 
vennootschap bedraagt EUR 14.688.000,00 (Vorig jaar: TEUR 14.688). Het bestaat uit 
14.688.000 nominale aandelen met een nominale waarde van elk EUR 1,00.

Voorzieningen

In de overige voorzieningen zijn essentiële voorzieningen voor ontbrekende crediteuren alsook 
personeelskosten opgenomen.

Schulden

< één jaar 

EUR

Resterende 

looptijd > 

één jaar 

EUR

> vijf jaar 

EUR

Boekwaarde 

31.12.2020 

EUR

Zakelijke 

zekerheden 

EUR

1. Schulden bij 

kredietinstellingen 19.831.460,87 168.437.500,00 94.925.000,00 188.268.960,87 0,00

Vorig jaar in TEUR 22.062 3.063 0 25.125 0

2. Handelsschulden

2.849.674,39 0,00 0,00 2.849.674,39 0,00

Vorig jaar in TEUR 2.524 0 0 2.524 0

3. Schulden uit verbonden 

ondernemingen

20.784.272,67 0,00 0,00 20.784.272,67 0,00

Vorig jaar in TEUR 18.377 0 0 18.377 0

4. Bedrijfsschulden, 

bedrijven waarmee een 

deelnemingsverhouding 

bestaat 79.353,92 0,00 0,00 79.353,92 0,00

Vorig jaar in TEUR 244 0 0 244 0

5. Overige schulden 325.466,35 0,00 0,00 325.466,35 0,00

Vorig jaar in TEUR 650 0 0 650 0

43.870.228,20 168.437.500,00 94.925.000,00 212.307.728,20 0,00

Vorig jaar in TEUR 43.858 3.063 0 46.920 0
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De schulden tegenover verbonden ondernemingen omvatten voor een bedrag van EUR 
28.970.000,00 (Vorig jaar: TEUR 16.400) financieringen, EUR 3.238.409,14 (Vorig jaar: 
TEUR 2.310) overige verrekeningen evenals ten bedrage van EUR 1.517.931,88 (Vorig 
jaar: TEUR 667) schulden uit vennootschapsbelastingen. Hiervan worden EUR 
11.500.000,00 (Vorig jaar: TEUR 0) Vorderingen uit dividenden en winsten, EUR 
1.065.629,91 (Vorig jaar: TEUR 720) Vorderingen uit lopende dienstverleningen evenals 
EUR 376.438,44 (Vorig jaar: TEUR 280) Vorderingen uit vennootschapsbelastingen 
afgeboekt.

In de post „Overige schulden” zijn kosten ten bedrage van EUR 262.201,15 (Vorig jaar: TEUR 
238) opgenomen, die slechts na balansdatum betaalbaar worden.

Passieve tussen- en overlopende rekeningen

De investeringssubsidies evolueerden tijdens het boekjaar als volgt:

1.1.2020 Storting Sluiting 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR

Terreinen, eigendomsrechten en 

gebouwen, inclusief gebouwen op 

vreemde terreinen 56.332,50 110.686,76 22.388,52 144.630,74

Operationele en bedrijfsuitrusting 0,00 1.932,68 322,11 1.610,57

Programma’s voor gegevensverwerking 0,00 55.359,64 0,00 55.359,64

56.332,50 167.979,08 22.710,63 201.600,95

In de post „Passieve tussen- en overlopende rekeningen” zijn bedragen uit de AWS Covid-
19 investeringspremie voor nuttige immateriële en materiële bedrijfsmiddelen ten bedrage 
van EUR 67.536,43 opgenomen, die volgens de bruto-methode toegewezen werden. 
Opname in productie volgt na inbedrijfname van de desbetreffende bedrijfsmiddelen. Tot aan 
de uitbetaling van de vordering volgt de toekenning aan de overige vorderingen.
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Aansprakelijkheidsrelaties

31.12.2020 31.12.2019

EUR TEUR

Garanties 29.521.835,68 20.463

Patronaatsverklaringen 3.065.617,29 12.751

Zekerheden 34.618.587,93 40.707

Zakelijke zekerheden 0,00 1.064

Overige aansprakelijkheidsrelaties 5.700.000,00 9.453

72.906.040,90 84.437

waarvan jegens verbonden ondernemingen 66.642.880,78 76.956

waarvan jegens geassocieerde deelnemingen 0,00 481

Op balansdatum bestaan geen zakelijke zekerheden.

Uit de exploitatie van de in de balans niet toegewezen materiële vaste activa bestaat uit grond 
van langetermijn huur-, handelshuur- en leasingovereenkomsten de volgende schulden:

per 31.12.2020 voor voor
2021 2021 - 2025
EUR TEUR

Schulden uit leasingovereenkomsten 263.825,80 528

waarvan jegens verbonden ondernemingen 0,00 0

Schulden uit huur- en handelshuurovereenkomsten 1.909.772,86 9.540

waarvan jegens verbonden ondernemingen 1.856.856,00 9.284

2.173.598,66 10.068

Vergelijkbare cijfers 31.12.2019 voor voor
2020 2020 - 2024
EUR TEUR

Schulden uit leasingovereenkomsten 270.584,12 652

waarvan jegens verbonden ondernemingen 0,00 0

Schulden uit huur- en handelshuurovereenkomsten 1.879.127,41 9.315

waarvan jegens verbonden ondernemingen 1.809.528,00 9.048

2.149.711,53 9.968

De totale schuld uit overige financiële schulden bedraagt EUR 7.349.788,05 (Vorig jaar: TEUR 
6.958).



Bijlage I/15

IV. Toelichting op de verlies- en winstrekening

Opbrengsten

2020 2019

EUR TEUR

Opbrengsten uitgesplitst naargelang de afzetmarkten:

Binnenland 21.864.561,80 20.162

Buitenland 858.727,75 836

22.723.289,55 20.999

Overige bedrijfsopbrengsten

De toegewezen overige uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten omvatten voornamelijk fiscaal 
bevoorrechte premies, uitkeringen van investeringssubsidies (met inbegrip van Covid-19-
investeringspremie) evenals subsidies voor werktijdverkorting.

Personeelskosten en werknemer

De lonen en salarissen bestaan uit de volgende elementen:

2020 2019

EUR TEUR

Dotaties/uitkeringen van de voorzieningen voor 
jubileumuitkeringen

In salarissen 53.443,00 107

De Opnamen voor pensioenvoorzieningen betreffen ten bedrage van EUR 1.767.592,26 

(Vorig jaar: TEUR 2.542) prestaties gebaseerde verplichtingen en ten bedrage van EUR 
171.312,67 (Vorig jaar: TEUR 167) toegezegde bijdrageverplichtingen.

De Opnamen voor ontslagvergoedingen en uitkeringen aan bedrijfspensioenfondsen voor 

werknemers betreffen ten bedrage van EUR 30.488,00 (Vorig jaar: TEUR 119) prestaties 

gebaseerde verplichtingen en ten bedrage van EUR 148.059,68 (Vorig jaar: TEUR 127) 

toegezegde bijdrageverplichtingen.
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Wat de toelichting van § 239 (1) Z 3 UGB betreft, wordt van de vrijwaringsclausule volgens § 
242 (4) UGB gebruik gemaakt.

Uitzonderlijke bedrijfskosten

De overige uitzonderlijke bedrijfskosten omvatten voornamelijk verzekeringspremies, juridische 

en consultingkosten, huur- en leasingkosten, centrale uitgaven en managementkosten, 

onderhoudskosten evenals representatiekosten.

Wat de kosten voor de auditor voor het boekjaar 2020 betreft, wordt van de vrijstelling volgens § 
238 (1) Z 18 UGB gebruik gemaakt. Hetzelfde geldt voor de bedragen van vorig jaar.

Inkomsten uit aandelen

Uit de inkomsten uit aandelen ten bedrage van EUR 71.500.000,00 (Vorig jaar: TEUR 50.308) 
resulteren EUR 71.500.000,00 (Vorig jaar: TEUR 44.500) uit phase-congruent dividenden en EUR 
0,00 (Vorig jaar: TEUR 5.809) uit een winstpoolingovereenkomst.

Er bestaat een winstpoolingovereenkomst met de verbonden onderneming Greiner Perfoam 
GmbH, Kremsmünster en een verplichting tot dekking van verliezen met de verbonden 
onderneming Greiner Technology & Innovation GmbH, Kremsmünster.

Lasten van financiële activa

Uit de lasten van verbonden ondernemingen ten bedrage van EUR 17.246.297,22 (Vorig jaar: 
TEUR 0) resulteren EUR 11.199.936,77 (Vorig jaar: TEUR 0) uit een vermindering van een in 
2019 phase-congruent gerealiseerd dividend van een dochtermaatschappij, EUR 3.550.000,00 
(Vorig jaar: TEUR 0) uit de buitengewone afschrijving van twee deelnemingen, die op basis van 
de waardeevolutie noodzakelijk waren, evenals EUR 2.496.360,45 (Vorig jaar: TEUR 0) uit een 
winstpoolingovereenkomst.
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V. Aanvullende toelichtingen

Medewerker

(in jaargemiddelde)

2020 2019

Werknemers 128 116

Voltijdse werknemers 114 102

Toelichtingen over instanties en verbonden partijen

Raad van commissarissen:

De heer Dkfm. Erich Gebhardt, Bremen, Duitsland (Voorzitter)

De heer Mag. (FH) Dominik Greiner, Wenen

De heer Dipl. Kfm. Christoph Greiner, Scharnstein

Mevrouw Dr. Regine Hagen-Eck, Stuttgart, Duitsland

De heer Dr. Andreas Ludwig, Wenen

De heer Dipl.-Ing. Jakob Mosser, Baden

De heer Mag. Gerald Schinagl, Leonding

De heer Dr. Nico Hansen, München, Duitsland

Afgevaardigden uit de Ondernemingsraad:

De heer Georg Kofler, Inzersdorf

De heer Maximilian Gressenbauer, Kremsmünster

De heer Ernst Zimmermann, Rohr im Kremstal

De heer Markus Rohrauer, Windischgarsten
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Bestuur:

De heer Dipl.-Bw. Axel Kühner, Kremsmünster

De heer Mag. Hannes Moser, Ohlsdorf

Wat de toelichting van § 239 (1) Z 4 UGB betreft, wordt van de vrijwaringsclausule volgens § 
242 (4) UGB gebruik gemaakt.

De vergoedingen voor de Raad van Commissarissen bedroegen tijdens de verslagperiode 

EUR 371.053,42 (Vorig jaar: TEUR 416).

Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Toewijzing van het resultaat

Over het voorstel voor toewijzing van het resultaat heeft de Raad van bestuur nog geen beslissing 
getroffen.

Kremsmünster, 15 maart 2021

[Handtekening]
Dipl.-Bw. Axel Kühner

Het bestuur

[Handtekening]
Mag. Hannes Moser

Bijlage 1 van de toelichting: Analyse van de vaste activa
Bijlage 2 van de toelichting: Deelnamelijst



Greiner AG,
Kremsmünster

Bijlage 1
van de toelichting

Analyse van de vaste activa per 31 december 2020

Aanschaf- en productiekosten Gecumuleerde afschrijvingen Nettoboekwaarde
Toestand 

per 
1.1.2020 

EUR
Toevoegingen 

EUR
Overboekingen 

EUR
Vervreemdingen 

EUR
Toestand per 

31.12.2020 EUR

Toestand 
per 1.1.2020 

EUR
Toevoegingen 

EUR
Vervreemdingen 

EUR

Toestand per 
31.12.2020

EUR

Toestand per 
31.12.2020 

EUR
Toestand per 

31.12.2020 EUR

I. Immateriële activa:

1. Concessies, industriële 
eigendomsrechten en 
soortgelijke rechten en 
voordelen zoals daaruit 
afgeleide licenties 4.397.885,30 693.851,50 168.635,98 145.139,72 5.115.233,06 3.734.178,84 369.926,93 145.139,72 3.958.966,05 1.156.267,01 663.706,46

2. Vooruitbetalingen 514.750,02 220.296,06 -153.736,99 0,00 581.309,09 0,00 0,00 0,00 0,00 581.309,09 514.750,02

4.912.635,32 914.147,56 14.898,99 145.139,72 5.696.542,15 3.734.178,84 369.926,93 145.139,72 3.958.966,05 1.737.576,10 1.178.456,48

II. Materiële vaste activa:

1. Terreinen, soortgelijke 
rechten en gebouwen, met 
inbegrip van de gebouwen 
op vreemde terreinen 
(grondwaarde EUR 
4.580.088,88; Vorig jaar:
TEUR 4.580) 54.657.898,53 430.024,81 81.446,69 535.989,12 54.633.380,91 35.296.876,82 1.203.398,37 19.244,00 36.481.031,19 18.152.349,72 19.361.021,71

2. Technische installaties en machines 1.024.063,17 93.342,03 0,00 0,00 1.117.405,20 409.841,00 147.042,30 0,00 556.883,30 560.521,90 614.222,17

3. Overige installaties, bedrijfs- en 
kantoorapparatuur 9.524.535,11 907.053,89 1.304,71 299.822,45 10.133.071,26 5.535.579,80 1.100.454,08 270.227,14 6.365.806,74 3.767.264,52 3.988.955,31

4. Vooruitbetalingen en 
materiële vaste activa in 
aanbouw

222.081,72 16.981,49 -97.650,39 93.442,19 47.970,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47.970,63 222.081,72

65.428.578,53 1.447.402,22 -14.898,99 929.253,76 65.931.828,00 41.242.297,62 2.450.894,75 289.471,14 43.403.721,23 22.528.106,77 24.186.280,91

III. Financiële activa:

1. Deelnemingen in 
verbonden 
ondernemingen 131.813.477,25 186.882.225,88 0,00 0,00 318.695.703,13 16.440.000,00 3.550.000,00 0,00 19.990.000,00 298.705.703,13 115.373.477,25

2. Participaties 7.267,28 0,00 0,00 0,00 7.267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7.267,28 7.267,28

3. Effecten (waarderechten) van vaste 
activa 6.446.564,79 2.914.313,52 0,00 0,00 9.360.878,31 931,84 0,00 0,00 931,84 9.359.946,47 6.445.632,95

138.267.309,32 189.796.539,40 0,00 0,00 328.063.848,72 16.440.931,84 3.550.000,00 0,00 19.990.931,84 308.072.916,88 121.826.377,48

208.608.523,17 192.158.089,18 0,00 1.074.393,48 399.692.218,87 61.417.408,30 6.370.821,68 434.610,86 67.353.619,12 332.338.599,75 147.191.114,87
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Kremsmünster

Bijlage 2

van de toelichting

Deelnamelijst

De vennootschap heeft de volgende deelnemingen in ondernemingen (§ 189a Z 2 UGB):

Verbonden ondernemingen
Kapitaalsaandeel 

%

Eigen 
vermogen/ 
vreemde 

valuta 
TEUR

Opbrengsten 
van de laatste 

boekjaren 
vreemde 

valuta TEUR Balansdatum

Greiner Packaging 100,00 97.903 17.491 31.12.2020
International GmbH 100,00 80.412 224 31.12.2019

Greiner GmbH 100,00 4.483 -1.074 31.12.2020
100,00 5.556 -633 31.12.2019

Greiner Extrusion 100,00 21.373 -5.040 31.12.2020

Group GmbH 100,00 34.413 3.450 31.12.2019

Greiner 
Perfoam 
GmbH

100,00 11.322 -2.496 31.12.2020

100,00
11.322 6.359 31.12.2019

Greiner Real 100,00 11.332 370 31.12.2020
Estate GmbH 100,00 10.963 849 31.12.2019

NEVEON Holding GmbH 
(voorheen: 100,00 220.458 12.862 31.12.2020
Greiner Foam International GmbH) 100,00 28.214 6.382 31.12.2019

Greiner 
Technology & 
Innovation 
GmbH

100,00 781 -197 31.12.2020

100,00

977 -233 31.12.2019

Greiner Group 100,00 69 6 31.12.2020
Services s.r.o. 100,00 69 -1 31.12.2019

Greiner Enterprise 
Management 
Consulting 100,00 219 2 31.12.2020

(Beijing) Co. Ltd. 100,00 153 6 31.12.2019

Greiner Bio-One 99,99 93.281 32.872 31.12.2020

International GmbH 99,99 78.210 29.134 31.12.2019
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JAARVERSLAG

VOOR HET BOEKJAAR 2020

Verslag over het bedrijfsverloop en de economische situatie 2020

Bedrijfsverloop en ondernemingsstabiliteit

De diversificatie van de groep is één van de strategische vangrails waarop Greiner AG 

zijn bedrijfsmodel opbouwt. Door deze brede opstelling wordt enerzijds de 

ondernemingsstabiliteit gewaarborgd en anderzijds worden de schommelingen van de 

wereldeconomie onder controle gehouden. Wederkerende uitdagingen bepalen de 

volatiele valutamarkten evenals een zekere afhankelijkheid van de prijzen van de 

grondstoffenmarkt. De negatieve FX-effecten beïnvloedden sterk het anders goede 

bedrijfsverloop tijdens het jaar 2020.

De Covid-19 virus heeft vooral de vraag in de sector van schuimrubber (automobiel en 

luchtvaartsector) beïnvloed. De comfortsector kende daarentegen een snel herstel. 

De vraag naar verpakkingsproducten en vooral geneesmiddelen werd aan de andere 

kant niet getroffen door de crisis maar kende integendeel een zeer sterke afzet.

Over het algemeen behaalde Greiner AG tijdens het boekjaar 2020 een omzet van 

22,7 miljoen Euro (in vergelijking met 21,0 miljoen in 2019). Dit stemt overeen met een 

stijging van 8,2%.

De omzet resulteerde uit de doorverrekening van centrale dienstverleningen en de 

verhuring van vastgoed. Het negatieve resultaat is het gevolg van de 

aandelenactiviteiten.

Economische analyse / Conjunctuurontwikkeling

Het jaar 2020 startte met de inauguratie van een nieuwe turkooize regering in 

Oostenrijk, onder bondskanselier Sebastian Kurz op 7 januari.



Bijlage II/2

De wereldeconomie vond tussen 21 en 24 januari opnieuw het podium in het Zwitserse 

Davos: Thema’s zoals handelsoorlog, klimaatrechtvaardigheid, zoals de standaard 

voor mobiele communicatie 5G werden verduidelijkt.

Ondertussen had de nieuwe ademhalingsaandoening COVID-19 zijn weg gebaand 

vanuit de Chinese provincie Wuhan naar het vasteland en over de oceanen tot in de 

VSA waar de regering op 16 maart de nationale lockdown uitriep.

Op dezelfde manier trachtten de andere landen, waaronder eveneens Oostenrijk, aan 

de circulerende pandemie het hoofd te bieden.

Op 29 mei verliet de regerende president van de VS, Donald Trump, uit de 

Wereldgezondheidsorganisatie waarna de besmettingscijfers van de landen in epische 

sferen stegen.

Op 3 november 2020 trad hij uit zijn ambt nadat Joe Biden als opvolger werd verkozen.

In Oostenrijk bereidde men zich voor op de tweede lockdown nadat de kwantitatieve 

verbetering van de nieuwe geïnfecteerden als sneeuw onder de zon verdween tijdens 

de zomermaanden.

Wereldwijd daalde de wereldeconomie als gevolg van de pandemie tijdens het jaar 

2020 met -3,5%. Hetzelfde deed zich voor in de VS. Slechts China kon als één van de 

weinige landen wereldwijd zijn conjunctuur met 2,7% doen stijgen.

De Eurozone verloor in het geheel 7,5% waarbij de Bondsrepubliek Duitsland met -

5,8% er goed vanaf kwam. Oostenrijk boekte in vergelijking met het vorige jaar 7,3%.

Frankrijk en Italië verloren beiden ongeveer 9,5%, Spanje werd het duidelijkst 

getrokken met -12%.

Greiner Packaging International (GPI)

Het boekjaar 2020 was zeer positief voor de Greiner Packaging Groep. Het jaar was 

gemarkeerd door de wereldwijde COVID-19-pandemie waarbij een groot aantal 

gedeeltelijk negatieve en positieve gevolgen op het zakendoen kon worden opgemerkt. 

Op de eindbalans van het jaar hadden de positieve gevolgen de bovenhand.

In het totaal kende het bedrijf 377 medewerkers die een positieve COVID-19-test 

hadden. De hoge milieu-, gezondheids- en veiligheidsvereisten van het bedrijf, 
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gedeeltelijk ook als gevolg van de toegevoegde waarde van de 

levensmiddelenindustrie, hebben definitief geholpen het aantal besmettingen in de 

groep zo klein mogelijk te houden. Er deden zich geen noemenswaardige productie-

of leveringsonderbrekingen voor als gevolg van COVID-19.

De grondstoffenprijzen tijdens het jaar 2020 lagen lager dan deze in het jaar 2019 

waarbij in het bijzonder het tweede kwartaal 2020 door een duidelijk prijsdaling 

gekenmerkt werd. De prijsafspraken in de klantovereenkomsten omvatten voor het 

overgrote deel prijsclausules waarbij de prijsschommelingen voor materialen met een 

vertraging aan onze klanten worden overgedragen. Deze vertraging tussen de 

grondstofprijzen, die zich in de omzet weerspiegelen en deze die zich in de 

productiekosten weerspiegelen, leidde bij dalende prijzen van de grondstoffen tot een 

positieve resultatenimpact. Op het einde van het vierde kwartaal 2020 begonnen de 

grondstofprijzen gedeeltelijk maar duidelijk te stijgen, waardoor een tegenovergesteld 

effect tijdens het eerste kwartaal 2021 kan worden verwacht.

Hoewel de wereldeconomie in het afgelopen jaar door de COVID-19-pandemie werd 

gekenmerkt, werd de uitvoering van de geplande maatregelen door de Europese 

Commissie en de nationale regeringen met betrekking tot de omvorming van de 

kunststofindustrie naar een circulaire economie verdergezet. Greiner Packaging heeft 

niet alleen een sterke positie hierin ingenomen en een visionaire voorstelling 

gecommuniceerd, maar heeft tijdens het jaar 2020 eveneens het Circular Economy 

Team versterkt en de Circular Economy Strategie in detail gedefinieerd waarbij sedert

het tweede semester van het jaar 2020 de strategie zich al heeft omgezet in 

operationele projecten. Men heeft er het volle vertrouwen in dat hier met de nodige 

kracht en snelheid gewerkt wordt om een bijdrage tot een Circular Economy te kunnen 

leveren. De vele onderscheidingen van de producten bewijzen dit. Speciale vermelding 

verdient de Worldstar Global Packaging Award, een prijs die werd gewonnen voor een 

bijzonder duurzaam product in de categorie „Huishouden”.
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Greiner Bio-One International (GBO)

De ontwikkeling en positie van Greiner Bio-One International GmbH als leidersbedrijf 

is vanzelfsprekend essentieel, gekenmerkt door de ontwikkeling van hun in het binnen-

en buitenland werkende dochterondernemingen, aangezien alle 

dochterondernemingen controlerend beïnvloed worden. 

De omzet van het bedrijf bedraagt voor het boekjaar 2020 13.729 duizend EUR (Vorig 

jaar: 12.923 duizend EUR) om in het totaal 806 duizend EUR over het voorgaande jaar 

en wordt bijna uitsluitend ten aanzien van de holding opgeleverd. Het betreft de 

omzetten uit dienstverleningen zoals verhuringen en verpachtingen.

Het bedrijfsresultaat daalde in de jaarvergelijking van 1.086 duizend EUR naar -812 

duizend EUR (Vorig jaar: 274 duizend EUR).

De opbrengsten uit deelnemingen stegen in vergelijking met het vorig jaar tot 16.000 

duizend EUR. Het resultaat voor belastingen bedraagt 34.042 duizend EUR tegenover 

30.385 duizend vorig jaar. EUR. Het buitengewone resultaat tijdens het boekjaar 2020 

is voornamelijk het gevolg van de succesvolle ontwikkeling en afzet van COVID-19 

relevante producten, een hoge benuttingsgraad, succesvolle samenwerkingen op 

wholesale-niveau alsook een positieve marktevolutie zich baserend op wijzigingen in 

het assortiment van de dochterondernemingen.

Het balanstotaal daalde tijdens het jaar 2020 tot 185.695 duizend EUR (vorig jaar: 

193.782).

NEVEON (voorheen: Greiner Foam International)

Tijdens het boekjaar 2020 realiseerde NEVEON (voorheen: Greiner Foam 

International) een omzet van 394 miljoen Euro (BJ 2019 401 mln. Euro ). Tijdens 

hetzelfde jaar stelde NEVEON meer dan 3.600 werknemers op 62 locaties in 17 landen 

te werk. Ondanks de veeleisende randvoorwaarden - sleutelwoorden zoals Corona-

pandemie en tekort aan grondstoffen - kon NEVEON tijdens het voorbije boekjaar

gedeeltelijk zijn actuele marktpositie behouden, zelfs verder versterken.
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De volledige overname van Eurofoam en de daarbij ingeleide omvorming van Greiner 

Foam International tot NEVEON - een wereldleidend geïntegreerde holding in de 

schuimrubbersector - benadrukte het hoogtepunt in de geschiedenis van het 

schuimrubberonderdeel van Greiner. Dankzij deze strategische belangrijke stap kon 

NEVEON zijn leidende positie verder versterken en kan nu met de drie nieuwe 

bedrijfsactiviteiten „Living & Care”, „Mobility” en „Specialties” vrijwel alles aanbieden wat 

uit schuimrubber kan worden vervaardigd.

Naast de Eurofoam-overname was de Corona-pandemie en de daarmee verbonden 

economische gevolgen zoals knelpunten in de voorzieningen en deels dramatische 

prijsstijgingen in de isocyanaten en polyolen dominerende problemen 2020. De 

diversificatie van NEVEON in producten en markten heeft tijdens deze unieke 

turbulente tijdsperiode zijn sterkte aangetoond en heeft bijgedragen tot de goede 

ontwikkeling van het bedrijf. Terwijl de luchtvaartsector door Corona zeer hard werd 

getroffen en de automobielsector eveneens spanningen kende, kon men op het niveau 

van comfortschuim op een goed eerste kwartaal rekenen en dankzij een 3 maanden 

durende Corona-opluchting kon men zich over een vol orderboek en een zeer goede 

omzet verheugen. Ook op het niveau van specialiteiten had men veel aanvragen naar 

isolatie, schokdempende isolatie en kende de bouwindustrie een positieve evolutie.

Greiner Extrusion Group (GEG)

Het onderdeel Greiner Extrusion eindigde het huidige boekjaar met een duidelijk lager 

exploitatieresultaat in vergelijking met vorig jaar. Als gevolg van de Covid-pandemie, 

tijdelijke fabriekssluitingen van talrijke klanten zoals een grote terughoudendheid van 

de klanten bij investeringen, was de sector Greiner Extrusie vooral in het 2de en 3de 

kwartaal 2020 geconfronteerd met een sterke daling van de orders en bijgevolg ook 

met een drastische vermindering van de capaciteitsbenutting. In eerste lijn werd de 

activiteit „Oplossingen voor de vensterprofielextrusie” getroffen. Niettemin werd een 

omzetverhoging van 0,5% tegenover het vorig jaar bereikt.

Het boekjaar 2020 telt werksubsidies op korte termijn. Kostenverminderingen en 

projectverschuivingen waren een reële ondersteuning voor het resultaat en problemen 

in alle sectoren konden worden aangepakt.
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Op grond van een sterke aanvraag in het DIY-segment toonde de technische 

profielsector tijdens het afgelopen boekjaar geen grote daling van het aantal orders. 

Greiner Extrusion, Inc. (VS) kende zowaar het beste jaar van zijn bedrijfsgeschiedenis 

en kon hierdoor de inkomstenverliezen in andere landen compenseren. Het segment 

spuitdoppen voor folie en platen (Simplas S.p.A.) bleef voor het overgrote deel door 

de crisis bespaard. Slechts in de toeleveringsindustrie waren de gevolgen van Covid-

19 onder de vorm van late leveringen merkbaar.

Verder werd tijdens het boekjaar 2020 het project „Verplaatsing van Mid-Quality 

installaties MPT van China naar Oostenrijk en Tsjechië” opgestart.

Bijkantoren

Greiner AG telt twee bijkantoren.

Financiële en niet financiële prestatie-indicatoren

Coëfficiënt Berekeningsformule Eenheid 2020 2019 2018

Opbrengsten lt. GuV TEUR 22.723 20.999 18.694

EGT lt. GuV TEUR 35.477 34.144 30.878

Ratio eigen vermogen
Eigen vermogen * 100

Balanstotaal
% 49,9 76,3 63,2

Cashflow uit het 

resultaat
TEUR 1.567 -9.142 -7.120

Aantal medewerkers 

(FTE’s)
Gemiddelde 114 102 89

Investeringen TEUR 192.158 6.925 4.327

Evolutie medewerkers, scholing en beroepsopleiding
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Team medewerkers gestegen

Het aantal medewerkers/werksters (FTE’s) kende over het algemeen een verhoging in 

Greiner AG van 102 naar 114. Dit aantal omvat 3 opleidingen en 8 stagairs. Over het 

algemeen is het aantal medewerkers met 11,8% (VJ: 14,6%)

Opleiding en bijscholing

Voor vele ondernemingen is het zeer moeilijk geworden om gekwalificeerd personeel 

aan te werven. Ook bij Greiner is de „war for talents” losgebarsten. Daarom is de 

opleiding en bijscholing in het bedrijf van bijzonder groot belang. Met de Greiner 

Campus die werd geopend in 2019 en zijn high-modern opleidingscentrum, is er een 

duidelijke betrokkenheid van de locatie Kremsmünster en worden de geschikte 

voorwaarden gecreëerd voor de volgende generatie deskundigen.

De Greiner Academy is een interdisciplinaire inrichting die de medewerkers van 

Greiner AG interne scholing en bijscholingsmogelijkheden biedt.

In het kader van de GEMs-programma’s (Greiner Export & Management Succession) 

richt men zich doelbewust tot geselecteerde junior executives om bij de volgende stap 

tot het leiden van een carrière te helpen.

Een stageprogramma, dat zich tot de afgestudeerden richt, is een aanvulling in de 

bedrijfsopleiding. In een tijdsperiode van 18 maanden leert de deelnemer uitgebreid alles

over de holding, de diverse sectoren en afdelingen en doet hij alzo zijn eerste 

projectervaring bij Greiner op. 

Medewerkers/-werksters genieten

Greiner AG biedt een breed gamma aan sociale prestaties voor zijn personeel aan. In 

dit verband zijn bijvoorbeeld de kinderdagverblijven van Greiner te vermelden waar zeer 

kleine en kleine kinderen van één jaar tot aan de leeftijd voor toegang aan de 

kleuterschool, worden opgevangen.

Er bestaan bovendien bonusregelingen voor de medewerkers zoals een breed palet 

aan dienstverlening, flexibele arbeidstijden en voordelen aan de Greiner Campus.

Milieuaspecten

De wereldindustrie en de volgende generaties moeten milieubewust handelen. Greiner 

AG is zich hiervan bewust en kan op een jarenlange ervaring inzake recycling-
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technologieën rekenen, evenals op een duurzame ontwikkeling van milieu en natuurlijke 

bronnen.

Tijdens het jaar 2019 werd voor het eerst in de voorgeschiedenis van Greiner een 

duurzaamheidsrapport bekendgemaakt, dat duidelijke doelen en waarden voor de 

diverse sectoren bepaalt: Naast een efficiënte energiepolitiek en een sterke inzet van 

recyclage in de bedrijven, kwam men eveneens overeen om een hoger aantal vrouwen 

in leidinggevende posities te hebben. 2021 zal het volgende verslag volgen en de 

voortgang van deze doelstelling aantonen.

Een opgezet duurzaamheidsplatform bij de producenten, afnemers en recycling-

bedrijven inzake efficiënte verpakkingen, evenals de toetreding tot Alliance to End 

Plastic Waste zijn slechts twee voorbeelden uit de talrijke maatregelen van Greiner om 

verantwoord met de planeet om te gaan. 

Verslag over de verwachte ontwikkeling en risico’s van de holding

Greiner AG rekent voor het jaar 2021 opnieuw op een stijging van het omzetcijfer. 

Geen gemakkelijke taak gezien de matig groeiende Europese economie sedert jaren, 

de volatiele wisselkoersmarkten, alsook de gevolgen van de COVID-19-pandemie die 

niet alleen de bedrijfsactiviteiten maar ook alle klanten heeft getroffen. De geografische 

diversificatie en het veelzijdige productenassortiment komen Greiner hier ten goede. 

Daarenboven, is de naam en reputatie sedert jaren gevestigd en zorgt voor 

klantenrelaties op lange termijn. Daar het bedrijf voornamelijk in enkele landen alleen 

voor de lokale markt produceert, is men ook grotendeels afhankelijk van zowel 

invoerrechten als handelsremmingen. 
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In de context van de noch steeds voortdurende Corona-crisis blijven de vooruitzichten 

omgeven met onzekerheid. Op grond van de marktpositie rekent de bedrijfsleiding toch 

op middellange en lange termijn op een positieve ontwikkeling van de vraag.

Politieke en economische risico’s 2021

De economische gevolgen van de COVID-pandemie zijn wereldwijd zeer ernstig. Om 

de economie te redden, hebben de staten zichzelf een hoge schuldenlast opgelegd. 

Het jaar 2021 zal voor allen een terugkeer tot een gezonde groei en voorspoed 

betekenen.

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat dit herstel zich slechts laat 

in het jaar zal profileren. Het zal maanden duren alvorens de vaccinatie de nodige 

werking levert en miljoenen mensen die werkloos zijn geworden, opnieuw werk kunnen 

vinden.

De opgestelde plannen van de Centrale banken, de FED (Federal Reserve System) in 

de VS en de ECB (Europese Centrale Bank) in Europa hebben het jaar 2020 met succes 

verstoord. Door de enorme stijging van het kapitaalsverlies van de staten wereldwijd, 

zullen de banken zich eveneens in de komende jaren aan hun expansieve monetaire 

beleid moeten houden, waardoor zich amper een wijziging in de lage en negatieve 

rentetarieven zal voordoen.

Ook de staatsschuld zal derhalve ongewijzigd blijven. Het zal geruime tijd duren alvorens 

een terugkeer tot de waarden van 2019 kunnen worden teruggevonden.

Ondanks een gedeeltelijke nalatigheid tegenover de pandemie, kan de Amerikaanse 

economie einde 2021 opnieuw op het niveau van vóór de crisis bevinden. De politiek 

van de in de toekomst regerende president Joe Biden zal voor alle bevolkingsgroepen 

met laag inkomen een verlichting brengen en de economie opnieuw stimuleren.

Een verdere lockdown zou alleszins deze prognoses zoals elke opwaartse trend 

ongedaan maken.

China is al lang het meest effectief bij de strijd tegen het virus. In het keizerrijk is voor 

2021 een V-vormig herstel te verwachten.
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Onduidelijk blijft hoe de gespannen relatie tussen de Aziaten en Amerikanen verder 

evolueert en voornamelijk wat overblijft van de handelsoorlog van Donald Trump. 

De Europese ruimte wordt verder nog door lockdowns en een stijgend aantal van 

geïnfecteerden getroffen, waardoor de vraag naar consumptiegoederen voor het 

komende jaar, tenminste in de eerste komende maanden, zeer gematigd zal bepalen. 

De economie zal zich tegen het jaareinde herstellen dankzij de nationale en Europese 

fiscaal-politieke maatregelen.

Men verwacht voor Europa een economische groei van 4,5% (Duitsland 4,0%), voor 

VS 3,6% en voor China ongeveer 7,5%. De globale economie zal een groei kennen 

van ongeveer 5,4%. 

Aansprakelijkheidsrelaties

Greiner AG waarborgt uitzonderlijk de bankverplichtingen van haar 

dochterondernemingen.

Reële risico’s en onzekerheden

Het jaar 2020 stond geheel in het teken van het nieuwe COVID-19-virus. 

Distributieketens moesten worden behouden en onderbrekingen in de productie 

worden vermeden door versterkte hygiënemaatregelen.

Het jaar 2021 startte met een nieuw lockdown. Slechts de volgende maanden zullen tonen 

hoe het aantal geïnfecteerden evolueert, of de vaccinatie succes boekt of indien een 

nieuwe lockdown moet worden overwogen.

Risicobeheer

Het risicobeheer van Greiner AG wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast en in een 

handboek vastgelegd. Het interne controlesysteem kent eveneens een voortdurende 

ontwikkeling.
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Via interne herzieningen die elk jaar op diverse gekozen locaties worden uitgevoerd, 

worden risico’s tot een minimum herleid en moderne normen geformuleerd die een 

constante kwaliteit op groepsniveau waarborgen.

De herzieningen, die op grond van de crisis in 2020 niet konden plaatsvinden, werden 

gepland om in 2021 te worden ingehaald.

Inkoopmarktrisico’s

De bedrijven van Greiner AG zijn allen afhankelijk van de ontwikkeling van de 

grondstoffen- en energieprijzen. Op dit gebied bestaan er amper langetermijn 

beveiligingsmogelijkheden. Dit risico wordt vermeden indien men probeert nieuwe 

leveranciers of indien mogelijk nieuwe, alternatieve, respectievelijk gerecycleerde 

grondstoffen voor de productie te vinden.

Afzetmarktrisico’s

De sectoren van Greiner AG onderscheiden zich door een sterke diversificatie 

waardoor de risico’s op de afzetmarkten beperkt kunnen worden gehouden.

Solvabiliteitsrisico’s

De solvabiliteitsrisico’s aan de zijde van de klant zijn stabiel gebleven. Greiner AG 

onderhoudt tegenover de banken, toezichtsraad en aandeelhouders een veelomvattend 

informatiesysteem op maandelijkse basis. De open en transparante communicatie van 

alle relevante economische gegevens is de basis voor een vertrouwensvolle 

samenwerking met onze investeerders.

Wisselkoersrisico’s

De voortdurend veranderende concurrentiesituatie, op grond van koersschommelingen 

(transactierisico’s) kan slechts op middellange termijn aangepakt worden door de bouw 

van productiebedrijven in desbetreffende economische gebieden. Bijvoorbeeld in Oost-

Europa waar de beperking van het wisselkoersrisico door Natural Hedging in hoge mate 

wordt bereikt. Bijgevolg staan klantvorderingen in nationale valuta, voornamelijk zowel 

handelsschulden als financieringen in dezelfde valuta tegenover. Aldus wordt een 

minimalisatie van het transactierisico bereikt.



Bijlage II/12

Renterisico's

Greiner AG hecht belang aan de evenwichtige verhouding tussen een variabele en 

vaste rentedragende schuldenstructuur waarbij in het bijzonder op lange termijn de 

voorrang wordt verleend aan een vaste rentevoetstructuur.

Gebruik van financiële instrumenten

Originele financiële instrumenten zijn vorderingen en schulden uit leveringen en 

prestaties (posities) zoals financiële vorderingen en schulden. Dit bestand is via de 

balans respectievelijk via de toelichting zichtbaar.

Bij relevante orde van grootte worden in bepaalde gevallen afgeleide 

dekkingsinstrumenten (valutatermijncontracten of valuta- en rentevoetswaps) voor de 

afdekking van wisselkoers- en rentevoetwijzigingen gebruikt.

Perspectieven

Perspectieven op basis van groeistrategie

Investeringen in capaciteitsuitbreidingen en modernisering zullen Greiner AG ook in 

de toekomst toelaten aan de stijgende vraag naar hun producten aan hoge 

kwaliteitsnormen te beantwoorden. 

Aanvullend zal de internationale aanwezigheid verder worden uitgebreid aan de hand 

van acquisities en opnamen in de onderneming. Dit zal eveneens een verdere 

positieve invloed hebben op de omzet en het resultaat van Greiner beïnvloeden en op 

lange termijn succes boeken.

Het komende jaar 2021 zal op grond van de nog steeds uitstaande pandemie, nog niet 

met omzetverliezen worden gerekend. Daarvoor kent de Greinergroep een te grote 

diversificatie.
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Perspectieven via medewerker

Via het GEM-programma (Greiner Expert & Management Succession) worden de 

doeleisen en verdere ontwikkeling van de medewerker in het licht gesteld. Dit proces 

zal ook zeer bewust sleutelposities in bepaalde afdelingen identificeren en geschikte 

opvolgers en vertegenwoordigers opleiden. Naast dit actief risicopreventiebeheer zal 

natuurlijk ook de motivatie van de medewerkers aangewakkerd worden. Deze vorm 

van gerichte personeelsontwikkeling, doorheen deskundigheid, zal Greiner verder 

ondersteunen en vooruit duwen.

Verslag over de onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is een onderscheidende succesfactor in de Europese en internationale 

omgeving. Om nieuwe mogelijkheden voor Greiner AG te benutten, worden onderzoek 

en ontwikkeling verder internationaal uitgebreid en de samenwerking met externe 

onderzoeksinstituten en -bedrijven op zeer sterke wijze benadrukt.

Het zeer sterke innovatievermogen van Greiner AG is sinds september 2013 in GTI 

(Greiner Technology and Innovation) geconcentreerd. De bedrijfsactiviteiten hebben 

echter los daarvan hun eigen R&D-afdelingen en halen indien nodig, raad bij zowel 

externe partners als adviseurs. 

Kremsmünster, 15 maart 2021

[Handtekening]
Dipl.-Bw. Axel Kühner

Het bestuur

[Handtekening]

Mag. Hannes Moser
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Kasstroomoverzicht

2020
TEUR

2019
TEUR

Netto cashflow uit de lopende bedrijfsactiviteiten:

Jaarwinst 57.721 37.498

+ Afschrijvingen immateriële en 
materiële vaste activa 2.821 3.008

- Aflossingen van investeringssubsidies -23 -17

+ Verlies/Winst uit de vervreemding van financiële activa 2.496 57

+ Wijziging van langetermijn voorzieningen 324 1.919

+ Verlies/Winst uit de vervreemding van activa -184 -7

- Fasegerichte respectievelijk nog niet overgedragen dividenden -61.500 -50.308

- Wijziging uitgestelde belastingen -87 -1.292

Cashflow I 1.567 -9.142

- Wijziging van de voorraden -29 -166

+/- Wijziging van de handelsvorderingen 53 -27

+ Wijziging van de vorderingen tegenover 
verbonden en geassocieerde ondernemingen 29.746 43.435

- Wijziging van uitzonderlijke 
vermogensbestanddelen en overlopende 
rekeningen -815 -260

+ Wijziging van de handelsschulden 326 56

+ Wijziging van de schulden tegenover verbonden 
en geassocieerde ondernemingen 37.088 701

+ Wijziging van de overige kortetermijn voorzieningen 7.742 410

-/+ Wijziging van de overige kortetermijn schulden -179 146

73.931 44.296

Operationele Cashflow 75.499 35.154

Netto cashflow uit de investeringsactiviteiten:

- Investeringen in immateriële activa en materiële vaste activa -2.362 -6.914

+ Stortingen uit de vervreemding van 
immateriële activa en materiële vaste activa 43 42

+ Stortingen uit de vervreemding van financiële activa 0 3.041

- Investeringen in financiële activa -189.796 -11

Cashflow uit de investeringsactiviteiten -192.115 -3.841

Vrije Cashflow (Overdracht) -116.616 31.312
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Kasstroomoverzicht

2020
TEUR

2019
TEUR

Overdracht: -116.616 31.312

Netto cashflow uit de financieringsactiviteiten:

- Dividenduitkeringen -16.304 -11.604

+/- Wijziging van de vorderingen en schulden uit de 
geconsolideerde financiering 33.900 -2.650

+/- Wijziging van de langetermijn financiële schulden 165.375 -11.750

+/- Wijziging van de kortetermijn financiële schulden -2.231 -5.312

Cashflow uit de financieringsactiviteiten 180.740 -31.316

Wijziging vlottende middelen 64.124 -3

Aanvangstoestand vlottende middelen 46 49

Eindtoestand vlottende middelen 64.170 46
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Uitsplitsing van de reële posten van 
de jaarrekening

Balans

Financiële activa

EUR
Toestand per 1 januari 2020 121.826.377,48

Toevoegingen 189.796.539,40

Niet-geplande afschrijvingen -3.550.000,00

Toestand per 31 december 2020 308.072.916,88

De Toevoegingen betreffen in het bijzonder de overname van de overige aandelen van 
Eurofoam GmbH, die in een later stadium in de NEVEON Holding GmbH (voorheen: Greiner 
Foam International GmbH) ingebracht worden.

De Buitengewone geplande afschrijvingen betreffen de Greiner Extrusion Group GmbH 
evenals Greiner Technology & Innovation GmbH.

Het Rapport over de financiële activa op 31 december 2020 stelt zich als volgt samen:

Participatie Boekwaarde
% EUR

Deelnemingen in verbonden ondernemingen:

Greiner Bio-One International GmbH, Kremsmünster 
NEVEON Holding GmbH (voorheen: Greiner Foam

99,999 27.891.188,44

International GmbH), Kremsmünster 100,000 211.503.086,77

Greiner Packaging International GmbH, Kremsmünster 100,000 24.474.925,05

Greiner Extrusion Group GmbH, Kremsmünster 100,000 14.285.262,88

Greiner Real Estate GmbH, Kremsmünster 100,000 10.745.021,83

Greiner Perfoam GmbH, Kremsmünster 100,000 6.973.368,86

Greiner GmbH, Nürtingen, Duitsland 100,000 1.915.636,63

Greiner Technology & Innovation GmbH, Kremsmünster

Greiner Enterprise Management

100,000 785.000,00

Consulting (Beijing) Co. Ltd., Peking, China 100,000 117.213,67

Greiner Group Services s.r.o., Slusovice, Tsjechië 100,000 14.999,00

Participaties:

298.705.703,13

Greiner AG & Co KG

Effecten (waarderechten) van vaste activa:

0,250 7.267,28

Activa voor herverzekering 506.838,30

Overige waardepapieren 8.853.108,17

9.359.946,47

308.072.916,88
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[logo:] KSW KAMER
VAN DE BELASTINGSADVISEUR

EN AUDITOR

Algemene 
contractvoorwaarden

voor boekhouding en financieel 
beheer (AAB 2018)

Aanbevolen door het Bestuur van de Kamer van belastingadviseurs en 
auditors en in de laatste plaats door het Besluit van 18.04.2018.

Inleiding en algemeenheden

(1) Opdracht zoals beschreven in dit contract over de uitvoering van 
een fiduciaire gerechtigde tot uitvoering van dit beroep voor de te leveren 
diensten (zowel de feitelijke activiteiten als de levering of uitvoering van 
juridische transacties of handelingen, respectievelijk in het kader van §§ 2 
of 3 van de fiduciaire wetgeving 2017 (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, 
WTBG 2017). De partijen van deze opdracht zullen hierna enerzijds als 
„Opdrachtnemer” of anderzijds als „Opdrachtgever” worden genoemd.
(2) Deze algemene contractvoorwaarden voor boekhouding en 
financieel beheer splitsen zich in twee delen: De opdrachtvoorwaarden van 
het I. aspect gelden voor opdrachten waaronder de aanbesteding om een 
bedrijf te runnen van de opdrachtgever (onderneming iSd KSchG) behoort. 
Voor consumptiebedrijven volgens de wetgeving inzake bescherming van 
de consument (Bondswet van 8.3.1979/BGBl nr. 140 en van toepassing) 
gelden derhalve die van II. aspect geen afwijkende bepalingen voor deze 
inhoud.
(3) In geval van nietigheid van één enkele bepaling is deze door een 
geldige, die het kortst het gestreefde doel benadert, te vervangen. 

I. ASPECT

1. Omvang en uitvoering van de opdracht

(1) De omvang van de opdracht bepaalt zich normaliter door de 
schriftelijke opdrachtbeschrijving tussen de opdrachtgever en -nemer. In 
geval een gedetailleerde schriftelijke beschrijving ontbreekt, geldt in twijfel 
(2)-(4):
(2) Bij de toewijzing van belastingadviesdiensten omvat de 
adviesactiviteit de volgende activiteiten:
a) Opstelling van de jaarlijkse belastingaangiften voor de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting zoals omzetbelastingen en op grond van de door 
de opdrachtgever voorliggende of (bij schriftelijke overeenkomst) van de 
door de opdrachtnemer opgestelde jaarrekening en voor het overige, de 
door de belastingdienst vereiste overzichten en informatie. Indien niet 
anders uitdrukkelijk bepaald, zijn de door de belastingdienst vereiste 
overzichten en informatie door de opdrachtgever te leveren. 
b) Controle van de beschikkingen van de onder a) vernoemde 
verklaringen.
c) Onderhandelingen met de financiële instanties in samenwerking met de 
onder a) en b) genoemde verklaringen en beschikkingen.
d) Medewerking bij bedrijfscontroles en beoordeling van de resultaten van 
de bedrijfscontrole met betrekking tot de onder a) genoemde belastingen.
e) Medewerking met hogere voorzieningen met betrekking tot de onder a) 
vermelde belastingen.
Ontvangt de opdrachtgever voor het lopende belastingadvies een vast 
honorarium, moeten, indien anders bepaald, de onder d) en e) bepaalde 
activiteiten afzonderlijk worden vergoed. 

(3) Voor zover de opstelling van een of meerdere belastingaangifte(n) 
tot de hierboven vermelde opdracht behoort, behoort de beoordeling van 
mogelijk speciale boekhoudkundige voorwaarden zoals de controle, of alle 
in aanmerking komende begunstigden van bijzondere omzetbelastingen 
werden behartigd, behoudens hierover een verifieerbare toewijzing 
bestaat, hier niet toe.
(4) De verplichting tot levering van andere diensten volgens §§ 2 en 3 
van WTBG 2017 heeft in ieder geval plaats na aantoonbaarheid van een 
afzonderlijke toewijzing.

(5) De voorgaande paragrafen (2) tot (4) gelden niet bij expertise 
activiteiten.
(6) De opdrachtnemer heeft geen verplichting tot dienstverlening, 
waarschuwing of verklaring over de omvang de opdracht naar buiten toe.
(7) De opdrachtnemer heeft het recht zich door de uitvoering van de 
opdracht door de geschikte medewerker en overige personeel 
(onderaannemer) dienst te laten verlenen, alsook zich door de uitvoering van 
de opdracht door een professionele persoon te laten vervangen. Medewerker 
in de zin van deze voorwaarden betekent alle personen die de opdrachtgever 
op regelmatige of voortdurende basis ondersteunen bij zijn 
bedrijfsactiviteiten, onafhankelijk van de aard van de rechtsgrondslag.
(8) De opdrachtnemer moet bij het verlenen van zijn diensten 
uitsluitend rekening te houden met het Oostenrijkse recht; het buitenlands 
recht dient enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst in acht te 
worden genomen. 
(9) Wijzigt de wetgeving na overdracht van de definitieve, schriftelijke 
alsook mondelingen professionele uitspraken, dan is de opdrachtnemer 
niet verplicht de opdrachtgever te wijzen op wijzigingen of de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. Dit geldt eveneens voor de afgesloten delen van 
een opdracht.
(10) De opdrachtgever heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de door 
hem ter beschikking gestelde gegevens van de opdrachtnemer in het kader 
van de dienstverlening verwerkt kunnen worden. In dit verband heeft de 
opdrachtgever, in het bijzonder maar niet beperkt tot, de toepasselijke 
gegevensbescherming en de arbeidswetgeving na te leven.
(11) Brengt de opdrachtnemer bij een overheidsinstantie een bijvoegsel 
elektronisch in, handelt hij - tenzij anders uitdrukkelijk bepaald - uitsluitend 
als koerier en verplicht dit hem of een redelijkerwijs bevoegde niet tot de 
opstelling van een toe te rekenen verklaring van goede wil. 
(12) De opdrachtgever heeft de verplichting, personen, die tijdens de 
opdrachtovereenkomst medewerker van de opdrachtnemer zijn of waren, 
tijdens of binnen het jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst 
niet in zijn bedrijf of in een verbonden onderneming te werk te stellen, of 
bij gebreke hiervan hij zich tot de betaling van een jaarlijkse vergoeding 
van de overgenomen medewerkers aan de opdrachtnemer verplicht.

2. Informatieplicht van de opdrachtgever; vertegenwoordigingsverklaring

(1) De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de opdrachtnemer ook 
zonder dit bijzondere verzoek, alle voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke documenten vóór de vooropgestelde termijn en bij 
ontstentenis, onder zulke wettelijke vereiste vorm worden voorgelegd en 
hem kennis wordt gegeven van alle activiteiten en omstandigheden die 
voor de uitvoering van de opdracht belangrijk kunnen zijn. Dit geldt ook 
voor de documenten, activiteiten en omstandigheden die tijdens de 
activiteit van de opdrachtnemer bekend worden.
(2) De opdrachtnemer heeft het recht de hem medegedeelde resultaten 
en overgedragen documenten van de opdrachtgever, met name 
cijfermateriaal, als exact en volledig te beschouwen en op basis van de 
opdracht worden gebruikt. De opdrachtnemer is zonder afzonderlijke 
schriftelijke opdracht niet verplicht onjuistheden vast te stellen. Dit geldt 
vooral ook voor de juistheid en de volledigheid van de rekeningen. Stelt hij 
niettemin onjuistheden vast, moet hij hiervan onmiddellijk de opdrachtgever 
inlichten. Hij heeft het recht onder het financiële strafrecht de opdrachtgever 
te beschermen.
(3) De opdrachtgever moet aan de opdrachtgever de volledigheid van 
de voorgelegde documenten alsook de gegeven resultaten en verklaringen 
in geval van controles, beoordeling en expertise schriftelijk bevestigen. 
(4) Wanneer bij de opstelling van de jaarrekeningen en andere 
afsluitingen van de opdrachtgever belangrijke risico’s niet werden bekend 
gemaakt, bestaan er voor de opdrachtnemer voor zover deze risico’s 
overtuigend worden, geen vervangingsplichten.
(5) De door de opdrachtnemer opgegeven termijnen en planningen voor 
het voorbereiden van de producten van de opdrachtnemer of onderdelen 
daarvan de best mogelijke schattingen zijn, en, voor zover niet anders 
schriftelijk werd bepaald, niet bindend. Hetzelfde geldt voor de eventuele 
honorariumschattingen: deze worden naar beste vermogen bepaald; zijn 
niettemin steeds niet-bindend.
(6) De opdrachtgever moet niettemin de actuele contactgegevens (met 
name het afleveradres) bekendmaken. De opdrachtnemer moet zich tot aan 
de bekendmaking van nieuwe contactgegevens op de geldigheid van de 
laatste door opdrachtgever ter beschikking gesteld contactgegevens 
vertrouwen, met name betekening of kennisgeving aan het laatst 
bekendgemaakt adres laten uitvoeren.
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3. Waarborg van onafhankelijkheid

(1) De opdrachtgever is verplicht om alle maatregelen te treffen om te 
verhinderen dat de onafhankelijkheid van de medewerker van de 
opdrachtnemer in gevaar wordt gebracht en zelfs zich te onthouden van 
elke poging tot het in gevaar brengen. Dit geldt met name voor het aanbod 
van werkgelegenheid en voor het aanbod, de opdracht voor eigen rekening 
te handelen.
(2) De opdrachtgever neemt nota dat zijn hiervoor noodzakelijke 
persoonsgegevens zoals aard en omvang van de dienstperiode van de 
tussen opdrachtnemer en -gever overeengekomen diensten (zowel controle-
als niet-controlediensten) met het doel de beoordeling van de aanwezigheid 
van partijdigheid of uitsluitingscriteria en belangenconflicten in het mogelijke 
netwerk waartoe de opdrachtnemer behoort, verwerkt en met het doel dat dit 
aan de leden van dit netwerk ook in het buitenland wordt ontvangen. Hiervoor 
ontheft de opdrachtgever de opdrachtnemer volgens de wet voor 
gegevensbescherming en volgens § 80 lid 4 Z 2 WTBG 2017 uitdrukkelijk 
van dit beroepsgeheim. De opdrachtgever kan de vrijstelling van het 
beroepsgeheim op elk moment herroepen.

4. Berichtgeving en communicatie

(1) (Berichtgeving door de opdrachtnemer) Bij controle en verslaggeving 
moet, voor zover niet anders bepaald, schriftelijke berichtgeving opgesteld 
worden.
(2) (Communicatie aan de opdrachtgever) Alle bij de opdracht betrokken 
resultaten en stellingname, zijn inclusief berichten (allen kennisverklaringen) 
van de opdrachtnemer, zijn medewerker, overige uitvoerend personeel of 
vervangend („beroepsmatige verklaringen”) als bindend te beschouwen 
wanneer zij schriftelijk gebeuren. Beroepsmatige verklaringen in elektronisch 
formaat, welke via fax of e-mail of onder toepassing van andere vormen van 
elektronische communicatie (die kunnen worden opgeslagen of die 
reproduceerbaar en niet mondeling via bijv. SMS maar niet via telefoon) 
gebeuren, onderhandeld of bevestigd worden, gelden als schriftelijk; dit geldt 
uitsluitend voor beroepsmatige verklaringen. Het risico op verspreiding van 
de beroepsmatige verklaring door een niet-bevoegde persoon en het risico 
op verzending van deze wordt door opdrachtgever gedragen.
(3) (Communicatie aan de opdrachtgever) De opdrachtgever stemt 
ermee in dat de opdrachtnemer elektronische communicatie met de 
opdrachtgever (bijv. via e-mail) zich in een ongecodeerde vorm voordoet. De 
opdrachtgever verklaart, dat boven de met de toepassing van de 
elektronische communicatie verbonden risico’s (met name toegang, 
geheimhouding, wijziging van berichten voor overdracht) geïnformeerd te 
zijn. De opdrachtnemer, zijn medewerker, of overige hulpen of vervangers 
zijn niet aansprakelijk voor schade die door de toepassing van elektronische 
communicatiesystemen worden veroorzaakt.
(4) (Communicatie aan de opdrachtnemer) De start en verderzetten van 
de informatieoverdracht aan de opdrachtnemer en zijn medewerker zijn bij 
toepassing van telefoon - met name in verband met automatische 
antwoordapparatuur, fax, e-mail en andere vormen van elektronische 
communicatie - niet altijd gewaarborgd. Opdrachten en belangrijke informatie 
gelden derhalve enkel door de opdrachtnemer als ontvangen, wanneer zij 
ook fysiek (niet mondeling of elektronisch) ontvangen zijn, behoudens in het 
enkel geval dat de ontvangst uitdrukkelijk bevestigt. Automatische 
bevestigingen van ontvangst en gelezen verzoeken gelden niet als 
uitdrukkelijke ontvangstbevestigingen. Dit geldt met name voor de 
kennisgeving van nota’s en andere informatie over termijnen. Kritische en 
belangrijke mededelingen moeten daarom per post of koerier aan de 
opdrachtnemer verzonden worden. De overdracht van documenten aan de 
medewerker buiten het kantoor gelden niet als overdracht.
(5) (Algemeen) schriftelijk betekent voor zover punt 4 (2) niet anders 
bepaalt, onder geschreven vorm iSd § 886 ABGB (met handtekening). Een 
elektronische handtekening (Art. 26 elDAS- VO, (EU) Nr. 910/2014) vervult 
de eis van geschreven vorm iSd § 886 ABGB (met handtekening), voor 
zover dit binnen het ontslag van de partijen ligt.
(6) (promotionele informatie) De opdrachtnemer zal aan de 
opdrachtgever wederkerend algemene fiscale en economische informatie 
elektronisch (bijv. per e-mail) overdragen. De opdrachtgever neemt ter kennis 
dat hij het recht heeft het verzenden van directe reclame op elk moment te 
betwisten. 

5. Bescherming van intellectuele eigendom van de opdrachtnemer

(1) De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat in het kader van 
de opdracht van de opdrachtnemer opgestelde berichten, beoordelingen, 
organisatieplannen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en soortgelijke 
enkel voor opdrachtdoeleinden (volgens § 44 lid 3 EStG 1988) gebruikt 
worden. Anders is de verspreiding van schriftelijke alsook mondelinge 

beroepsmatige uitspraken van de opdrachtnemer aan een derde voor het 
gebruik van de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer nodig.
(2) Het gebruik van schriftelijke alsook mondelinge beroepsmatige 
uitspraken van de opdrachtnemer voor reclamedoeleinden is verboden; 
schending geeft het recht aan de opdrachtnemer om alle nog niet 
uitgevoerde opdrachten van de opdrachtgever onmiddellijk, zonder 
voorafgaande notificatie stop te zetten.
(3) De opdrachtnemer behoudt het auteursrecht bij zijn prestaties. De
toekenning van werkvergunningen vereist de schriftelijke toestemming van 
de opdrachtnemer.

6. Corrigerende maatregelen

(1) De opdrachtnemer heeft het recht en is verplicht, a posteriori 
opduikende onjuistheden of gebreken in zijn schriftelijke alsook mondeling 
beroepsmatige uitspraken te verwijderen, en is verplicht de opdrachtgever 
hier onmiddellijk over in te lichten. Hij heeft het recht ook derden die 
geïnformeerd werden over de oorspronkelijke beroepsmatige uitspraken, van 
de wijziging in te lichten.
(2) De opdrachtgever heeft recht op de kosteloze vernietiging van 
onjuistheden, voor zover de opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk is; dit 
recht eindigt na zes maanden na verleende prestatie van de opdrachtnemer 
respectievelijk - in geval een schriftelijke beroepsmatige uitspraak niet wordt 
gedaan - zes maanden na beëindiging van de betwiste activiteit van de 
opdrachtnemer.
(3) De opdrachtgever heeft recht op korting bij mislukt herstel of 
gebrek. Voor zover daarover schadeclaims bestaan, geldt punt 7.

7. Aansprakelijkheid

(1) Gezamenlijke aansprakelijkheidsvoorschriften gelden voor alle 
tegenstrijdigheden in verband met de opdrachtovereenkomst, ongeacht de 
rechtsoorzaak. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade in 
verband met de opdrachtovereenkomst (met inbegrip van haar beëindiging) 
bij opzet of ernstige nalatigheid. De toepasbaarheid van § 1298 lid 2 ABGB 
wordt uitgesloten.
(2) In geval van ernstige nalatigheid bedraagt de schadevergoeding van 
de opdrachtnemer maximaal de tienvoud van de minimale waarborgsom van 
de verzekering tegen beroepsrisico’s volgens § 11 Wetboek voor 
boekhouders & accountants 2017 (WTBG 2017) in de versie die van kracht 
is.
(3) De beperking van de aansprakelijkheid volgens punt 7 (2) heeft 
betrekking op een individueel geval van schade. Het individueel geval van 
schade omvat het geheel aan gevolgen van een plichtverzuim ongeacht of 
de schade in het jaar of tijdens meerdere op elkaar volgende jaren ontstaan 
is. Daarbij gelden veelvoudige op gelijke of gelijkaardige bronnen op basis 
van het verrichten of zich onthouden als een uniforme nalatigheid wanneer 
de betreffende aangelegenheden met elkaar rechterlijk of economisch in 
verband staan. Uniforme schade blijft een individueel geval van schade, ook 
wanneer het op meerdere nalatigheden berust. Verder is, behalve bij 
opzettelijke schade, een aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor 
gederfde winst zoals begeleidende, gevolgschade, incidentele of soortgelijke 
schade, uitgesloten.
(4) Elke aanspraak op schadeclaim kan enkel binnen de zes maanden 
nadat de of die aanspraakgerechtigde(n) over de in kennis werden gebracht, 
ten laatste binnen de 3 jaren vanaf het verschijnen van de (primaire) schade 
nadat het ontstaansfeit van de gebeurtenis geldig gemaakt werd voor zover 
er in de wettelijke voorschriften geen andere verjaringstermijnen zijn bepaald. 
(5) In geval van (criminele) toepasbaarheid van § 275 UGB gelden de 
aansprakelijkheidsnormen ook dan wanneer aan de uitvoering van de 
opdracht meerdere personen zijn verbonden geweest of meerdere tot omzet 
verplichtende handelingen werden uitgevoerd en zonder rekening te houden 
met het feit dat betrokkene met opzet gehandeld hebben.
(6) In geval dat een officieel advies werd medegedeeld, begint de 
verjaringstermijn ten laatste bij de mededeling van dit advies te lopen.
(7) Wordt de activiteit door tussenkomst van derden, bijv. een 
gegevensverwerkend bedrijf, uitgevoerd dan gelden met notificatie aan de 
opdrachtgever hierover volgens wettelijke of contractafhankelijke bestaande 
of ontstane waarborg- en schadeclaims tegen derden als aan de 
opdrachtgever overgedragen. De opdrachtnemer is aansprakelijk, ongeacht 
punt 4. (3), in dit geval enkel voor onrechtmatige daden bij de keuze van de 
derden.
(8) Een aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tegenover derden is in 
elk geval uitgesloten. Derde advies over het werk van de opdrachtnemer 
vanwege de opdrachtgever in welke vorm ook steeds in contact, moet de 
opdrachtgever deze over deze omstandigheden uitdrukkelijk duidelijk 
maken. Voor zover zulke aansprakelijkheidsuitsluiting wettelijk niet 
ontvankelijk is of een aansprakelijkheid tegenover derden van de 
opdrachtnemer uitzonderlijk ondernomen wordt, gelden subsidiair deze 
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aansprakelijkheidsbeperkingen in ieder geval ook tegenover derden. Derden 
kunnen in geen geval aanspraken stellen die een eventuele aanspraak van 
de opdrachtgever overschrijden. Het maximum bedrag van de 
aansprakelijkheid geldt enkel over het algemeen voor allen die schaden 
leden, met inbegrip van de claims van de opdrachtgever zelf, ook wanneer 
meerdere personen (de opdrachtgever en een derde of meerdere derden) 
schade hebben geleden; Diegenen die schade hebben geleden worden 
anticiperend tevreden gesteld. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer en 
zijn medewerker van gezamenlijke aansprakelijkheden voor derden in 
verband met de overdracht van schriftelijke als ook mondelinge 
beroepsmatige uitspraken van de opdrachtnemer aan deze derde vrijwaring 
en schadeloosstelling eisen. 
(9) Punt 7 geldt ook voor eventuele schadeclaims van de opdrachtgever 
in verband met de opdrachtovereenkomst tegenover derden (uitvoerend 
personeel van de opdrachtnemer) en de vervangers) van de opdrachtnemer.

8. Geheimhoudingsplicht, Gegevensbescherming

(1) De opdrachtnemer is volgens § 80 WTBG 2017 verplicht, over alle 
aangelegenheden, die hem in verband met zijn activiteit voor de 
opdrachtgever, bekend worden gemaakt, geheimhoudingsplicht van 
toepassing, hetzij dan dat de opdrachtgever hem van deze 
geheimhoudingsplicht ontheft of in strijd zijn met de wettelijke externe 
verplichtingen. 
(2) Voor zover vervolging van aansprakelijkheden van de opdrachtnemer 
(met name aansprakelijk voor honorarium) of ter voorkoming van 
aansprakelijkheid tegen de opdrachtnemer (met name schadeclaims van de 
opdrachtgever of derden tegen de opdrachtnemer) noodzakelijk is, is de 
opdrachtnemer van zijn beroepsmatige geheimhoudingsplicht ontheven.
(3) De opdrachtnemer moet berichten, adviezen of andere schriftelijke 
beroepsmatige uitspraken over de resultaten van zijn activiteit derden enkel 
met instemming van de opdrachtgever overhandigen, tenzij hiervoor een 
wettelijke verplichting bestaat.
(4) De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gegevensbescherming 
volgens de Wet voor gegevensbescherming met betrekking tot alle in het 
kader van de opdracht verwerkte persoonsgegevens. De opdrachtnemer is 
daarvoor bevoegd om de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens in het 
kader van de beperkingen van de opdracht te verwerken. De aan de 
opdrachtgever geleverde materialen (papier en opslagmedia) worden in 
principe na beëindiging van de desbetreffende dienstverlening van de 
opdrachtgever of aan de van de opdrachtgever bevoegde derde overhandigd 
of wanneer dit specifiek is bepaald door de opdrachtnemer bewaard of 
vernietigd. De opdrachtnemer heeft het recht kopieën hiervan op te slaan 
voor zover hij deze naar behoren voor de documentatie van zijn 
dienstverlening nodig heeft of het rechtens of beroepsmatig noodzakelijk is.
(5) Voor zover de opdrachtnemer de opdrachtgever daarbij ondersteunt 
om de plichten tegenover betrokkenen inzake wettelijke 
gegevensbescherming te bieden, heeft de opdrachtnemer het recht de 
ontstane daadwerkelijke last aan de opdrachtgever te verrekenen. Hetzelfde 
geldt voor de last die voor de informatie in verband met de 
opdrachtovereenkomst ontstaat, die na ontheffing van de 
geheimhoudingsplicht door de opdrachtgever tegenover derden aan deze 
derden wordt verleend.

9. Terugtrekking en ontbinding („Beëindiging”)

(1) De aankondiging van de beëindiging van een opdracht moet 
schriftelijk gebeuren (zie ook punt 4. (4) en (5). Het verstrijken van een 
bestaande volmacht heeft geen beëindiging van de opdracht tot gevolg.
(2) Voor zover niet anders schriftelijk bepaald of wettelijk en dwingend is 
voorgeschreven, kunnen de contractpartners de overeenkomst op elk 
ogenblik met onmiddellijke inwerkingtreding beëindigen. De 
aansprakelijkheid tot honorarium is bepaald volgens punt 11.
(3) Een doorlopende opdracht (tijdelijke of niet tijdelijke opdracht over, 
wanneer ook niet uitsluitend, de uitvoering van herhaalde dienstverleningen, 
ook met forfaitaire vergoeding) kan alleszins voor zover schriftelijk niet anders 
bepaald, zonder voorlegging van belangrijke redenen enkel onder 
toepassing van een termijn van drie maanden („opzegtermijn”) aan het einde 
van een kalendermaand beëindigd worden.
(4) Na toelichting van de beëindiging van een doorlopende opdracht -
zijn, voor zover in wat volgt niet afwijzend bepaald, slechts enkele individuele 
werken van de opdrachtnemer nog uit te voeren (resterende 
opdrachtstoestand), zijn volledige uitvoering binnen de opzegtermijn 
(wettelijk) mogelijk is, voor zover deze binnen een maand na het begin van 
het verloop van de opzegtermijn de opdrachtgever schriftelijk in het kader van 
punt 4 (2) bekend werd gemaakt. De resterende opdrachttoestand moet 
binnen de opzegtermijn worden uitgevoerd, voor zover gezamenlijke 
onderliggende documenten wettelijk ter beschikking worden gesteld en voor 
zover zich geen grondige reden bestaat die dit verhindert.

(5) Moeten tijdens een doorlopende opdracht meer dan 2 gelijkaardige, 
doorgaans slechts eenmaal per jaar werken uit te voeren (bijv. jaarrekening, 
belastingaangiften, enz.) dan tellen de over 2 hierboven genoemde werken 
enkel uitdrukkelijk bij instemming van de opdrachtgever tot de resterende 
opdrachttoestand. Op dit feit moet de opdrachtgever in de notificatie volgens 
punt 9 (4) in voorkomend geval uitdrukkelijk worden op gewezen.

10. Beëindiging door vertraging in acceptatie en nalatige medewerking 
van de opdrachtgever en wettelijke obstakels voor implementatie

(1) Komt de opdrachtgever met de acceptatie van de door de 
opdrachtnemer aangeboden prestatie in vertraging of getuigt de 
opdrachtgever van nalatigheid van een volgens punt 2 of rustende 
medewerking, dan heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te 
beëindigen zonder opzegtermijn. Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtgever 
een (ook gedeeltelijk) uitvoering van opdracht vereist, die, volgens met 
redenen omkleed advies van de opdrachtnemer, niet aan de wetgeving of 
beroepsmatige principes beantwoordt. Zijn aansprakelijkheid voor 
honorarium bepaalt u volgens punt 11. Vertraging in acceptatie evenals 
nalatige medewerking van de opdrachtgever rechtvaardigen dan ook de 
aanspraak van de opdrachtnemer op vergoeding van de hierdoor ontstane 
extra kosten zoals de veroorzaakte schade, wanneer de opdrachtnemer van 
zijn opzeggingsrecht geen gebruik maakt.
(2) Bij overeenkomsten over de boekhouding, het personeelsbeheer of 
berekening van belastingen is een beëindiging zonder opzegtermijn door de 
opdrachtnemer volgens punt 10 (1) toegestaan, wanneer de opdrachtgever 
zijn samenwerkingsplicht volgens punt 2 (1) voor twee opeenvolgende malen 
niet nakomt.

11. Recht op vergoeding

(1) Blijft de uitvoering van de opdracht achterwege (bijv. wegens 
terugtrekking of opzegging) dan krijgt de opdrachtnemer onmiddellijk de 
overeengekomen vergoeding (honorarium) wanneer hij bereid was de dienst 
te verlenen en door omstandigheden, waarvan de oorzaak bij de 
opdrachtgever ligt, een onoplettendheid van de opdrachtnemer 
desbetreffende buiten beschouwing gelaten, daaraan verhinderd werd; de 
opdrachtnemer moet zich in dit geval niet laten aanrekenen wat hij door ander 
gebruik van hem of zijn medewerker arbeidskracht verwerft of tot verwerving 
overlaat.
(2) Bij beëindiging van een doorlopende opdracht komt de 
overeengekomen vergoeding voor de resterende uitvoering van de opdracht, 
voor zover hij verder wordt uitgevoerd of op basis van deze die de 
opdrachtgever toe te rekenen is, achterwege blijft (zie ook punt 11. (1)). 
Overeengekomen forfaitaire bedragen zijn in voorkomend geval gelijk te 
verdelen.
(3) Blijft een vereiste medewerking van de opdrachtgever tot de 
uitvoering van de werken achterwege, dan heeft de opdrachtnemer het recht 
hem tot het inhalen van zijn achterstand een aangepaste termijn te 
verstrekken met de verduidelijking dat na de vruchteloze aflopen van de 
termijn de overeenkomst als nietig wordt beschouwd, in alle overige gevallen 
gelden de gevolgen uit punt 11. (1).
(4) Bij niet-nakoming van de beëindigingstermijn volgens punt 9. (3) door 
de opdrachtgever alsook bij de opzegging volgens punt 10. (2) door de 
opdrachtnemer, ontvangt de opdrachtnemer de volle vergoeding van het 
honorarium voor drie maanden.

12. Honorarium

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk de niet-vergoeding is overeengekomen, 
is volgens § 1004 en § 1152 ABGB een aangepaste verloning verschuldigd. 
Grootte en aard van de honorariumvergoeding van de opdrachtnemer 
worden bepaald door de afgesloten overeenkomst tussen hem en de 
opdrachtgever. Voor zover gebleken een andere overeenkomst is getroffen, 
zijn betalingen van de opdrachtgever altijd in te putten op de oudste schuld.
(2) De kleinste verrekenbare prestatie-eenheid is gelijk aan een kwartier.
(3) Ook de reistijd wordt in vereiste grootte verrekend.
(4) De dossiers in het eigen kantoor, die volgens aard en omvang tot de 
voorbereiding van de opdrachtnemer vereist zijn, kunnen afzonderlijk 
verrekend worden.
(5) Blijkt door achteraf ontstane bijzondere omstandigheden of op grond 
van bijzondere aanspraak door de opdrachtgever een reeds 
overeengekomen vergoeding als ontoereikend, dan moet de opdrachtnemer 
de opdrachtgever hiertoe op wijzen en zijn latere onderhandelingen tot 
aangepaste vergoedingen te voeren (ook bij ontoereikende forfaitaire 
bedragen).
(6) De opdrachtnemer verrekent de extra kosten en de btw bovenop. Als 
voorbeeld maar niet uitsluitend in wat volgt (7) tot (9):
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(7) Als verrekenbare extra kosten tellen ook gestaafde of forfaitaire 
contanten, reiskosten (bij treinvervoer klasse 1.), salarissen, 
kilometervergoedingen, kopieerkosten en soortgelijke extra kosten. 
(8) Onder de bijzondere vereisten voor verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid tellen we de betreffende verzekeringspremies (met 
inbegrip van de verzekeringsbelasting) tot de extra kosten.
(9) Verder hebben we als extra kosten ook personeels- en beheerskosten 
voor de opmaak van berichten, adviezen enz. toe te wijzen.
(10) Voor de uitvoering van een opdracht waarvoor gemeenschappelijke 
uitvoering van meerdere opdrachtnemers overgedragen werd, worden van 
elk de met hun activiteit overeenstemmende vergoeding verrekend.
(11) Vergoedingen en voorschotten op vergoedingen zijn bij gebrek aan 
andere overeenkomsten onmiddellijk na hun schriftelijke tegeldemaking te 
innen. Voor betalingen van vergoedingen, die later dan 14 dagen na 
vervaldag uitgevoerd worden, kunnen interesten voor vertraagde betaling 
worden verrekend. Bij wederzijdse ondernemingsbedrijven gelden interesten 
voor vertraagde betaling, zie § 456 1. en 2. lid UGB voor de vastgestelde 
grootte.
(12) De verjaring heeft plaats volgens § 1486 ABGB en start aan het einde 
van de dienstverlening respectievelijk met latere, aangepaste termijn na 
boekhouding te lopen.
(13) Tegen facturen kan binnen 4 weken vanaf factuurdatum schriftelijk 
door de opdrachtnemer geprotesteerd worden. In andere gevallen geldt het 
factuur als aanvaard. De opname van een factuur in de boekhouding geldt 
alleszins als aanvaard. 
(14) Op de toepassing van § 934 ABGB in het kader van § 351 UGB, 
bezwaar wegens vermindering met de helft voor bedrijven in onderneming, 
wordt afgezien.
(15) In geval bij opdrachten betreffende de boekhouding, voor het 
verrichten van personeelsbeheer of berekenen van belastingen een forfaitair 
bedrag werd overeengekomen, dan zijn bij gebreke van andere schriftelijke 
overeenkomsten de vertegenwoordigingsactiviteit in samenhang met 
belastingen en bijdrage wettelijke controles met inbegrip van de afsluiting 
voor vergelijking van belasting- en bijdragenbeginselen, opstelling van 
berichten, rechtvaardigheid, enz. apart te vergoeden. Voor zover niet anders 
schriftelijk werd overeengekomen, dan geldt het honorarium als voor een 
opdrachtjaar.
(16) De verwerking van bijzondere individuele verzoeken in samenhang 
met de in punt 12. (15) vermelde activiteiten, met name vaststellingen over 
de principiële aanwezigheid van een verplichte verzekering, heeft enkel 
plaats op grond van een bijzondere opdracht.
(17) De opdrachtnemer kan overeenstemmende voorschotten eisen en 
zijn (voortgezette) activiteit van de betaling van dit voorschot afhankelijk 
maken. Bij doorlopende opdrachten mag de verdere dienstverlening tot aan 
de betaling van vroegere dienstverlening (zoals alle vervallen voorschotten 
volgens lid 1) geweigerd worden. Bij gedeeltelijke dienstverlening en open 
gedeeltelijke vergoeding is dit in overeenstemming van toepassing.
(18) Een klacht over het werk van opdrachtnemer geeft niet het recht, 
buiten kennelijk concrete gebreken, om gedeeltelijke terughouding van de in 
het punt 12. toegestane vergoeding, overige vergoedingen, kostenramingen 
en voorschotten (vergoedingen) toe te staan.
(19) Een compensatie tegen vorderingen van de opdrachtnemer op 
vergoedingen volgens punt 12. is enkel met onbestreden of rechtsgeldige 
vastgestelde vorderingen toegestaan.

13. Overige

(1) Met verband tot punt 12. (17) wordt naar het wettelijke retentierecht (§ 
471 ABGB, § 369 UGB) verwezen; wordt het retentierecht onterecht 
uitgeoefend, heeft de opdrachtnemer in principe het recht volgens punt 7. 
maar in afwijking daartoe enkel ter hoogte van zijn nog openstaande 
vordering.
(2) De opdrachtgever heeft niet het recht op uitwerking binnen het doel 
tot de opdrachtuitvoering van opgestelde werkpapieren en gelijkaardige 
documenten. In geval dat de opdrachtuitvoering onder gebruik van 
elektronische boekhoudsystemen gebeurt, heeft de opdrachtnemer het 
recht, na overdracht van de gezamenlijk door de opdrachtnemer 
opdrachtgerichte gegevens, waarvoor de opdrachtgever een bewaringsplicht 
heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar formaat aan de 
opdrachtgever respectievelijk aan de belastingadviseurs de gegevens te 
leveren. Voor de overdracht van deze gegevens in een gestructureerde, 
gangbare en machineleesbaar formaat heeft de opdrachtgever het recht op 
een aangepast honorarium (Punt 12. is in overeenstemming van toepassing). 
Is een overdracht van deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbaar formaat voor bepaalde redenen niet mogelijk of niet 
doenbaar, kunnen deze bij gebreke daarvan in volledige druk worden 
overgedragen. Een vergoeding wordt in dit geval niet toegestaan.
(3) De opdrachtnemer moet op wens en kosten van de opdrachtgever 
alle documenten beschikbaar maken, die hij naar aanleiding van zijn 
activiteit heeft verkregen. Dit geldt niettemin niet voor de briefwisseling 

tussen de opdrachtnemer en zijn opdrachtgever en voor de documenten 
waarvan de opdrachtgever het origineel bezit en voor de documenten die 
een bewaringsplicht hebben volgens de voor de opdrachtgever geldende 
wettelijke bestemmingen om het witwassen van geld te verhinderen. De 
opdrachtnemer kan van de documenten die hij aan de opdrachtgever 
teruggeeft, afschriften of fotokopieën maken. Zijn deze documenten al 
eenmaal aan de opdrachtgever overgedragen geweest dan heeft de 
opdrachtnemer het recht op een aangepast honorarium (punt 12. is van 
overeenstemmende toepassing).
(4) De opdrachtgever moet de door de opdrachtnemer overgedragen 
documenten na afsluiting van de werken binnen de 3 maanden afhalen. Bij 
niet-afhaling van de overgedragen documenten kan de opdrachtnemer na 
een tweede opeenvolgende verzoek aan de opdrachtgever om de 
overgedragen documenten af te halen, deze op zijn kosten terug te geven 
en/of een aangepast honorarium in rekening brengen (punt 12. is van 
overeenstemmende toepassing). De verdere bewaring kan ook op kosten 
van de opdrachtgever door derden volgen. De opdrachtnemer is verder 
niet aansprakelijk voor de gevolgen uit schade, verlies of vernietiging van 
de documenten.
(5) De opdrachtnemer heeft het recht vervallen honorariumvorderingen 
met depottegoeden, verrekeningsgelden, fiduciaire gelden of anderen in 
bewaring van zijn aanwezige geldmiddelen, ook bij uitdrukkelijke 
inbeslagname te compenseren voor zover de opdrachtgever met een 
tegenvordering van de opdrachtnemer rekening moest houden.
(6) Ter waarborg van de bestaande of toekomstige honorariumvordering 
heeft de opdrachtnemer het recht een financiële vergoeding of een andere 
heffings- of bijdragevergoeding van de opdrachtgever op een andere 
rekening over te dragen. In dit geval moet de opdrachtgever van de 
overdracht worden ingelicht. Daarna kan het gewaarborgde bedrag ofwel in 
overeenstemming met de opdrachtgever ofwel bij afdwingbaarheid van de 
honorariumvordering teruggevorderd worden.

14. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, gerechtelijke bevoegdheid

(1) Voor de opdracht, zijn uitvoering en de hieruit vloeiende 
aansprakelijkheid is uitsluitend het Oostenrijks recht met uitsluiting van het 
nationale recht van verwijzing.
(2) De plaats van uitvoering is de plaats van de beroepsmatige vestiging 
van de opdrachtnemer.
(3) De rechterlijke bevoegdheid - tenzij anders bepaalde schriftelijke 
overeenkomst - is de betrokken rechterlijke instantie van de plaats van 
uitvoering.
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II. DEEL

15. Aanvullende bepalingen voor consumptiebedrijven

(1) Voor overeenkomsten tussen economische bedrijven en verbruikers 
gelden de dwingende bepalingen van het wetboek voor 
consumentenbescherming.
(2) De contractant is alleen aansprakelijk voor opzettelijke en grove 
nalatige schending van de aangenomen verplichtingen. 
(3) De in het punt 7 lid 2 genoemde beperking is ook in geval van grote 
nalatigheid van de vervangingsplicht van de contractant, niet gelimiteerd.
(4) Punt 6 lid 2 (termijn voor schadeclaims) en punt 7 lid 4 (aanspraken 
op schadevergoeding binnen een bepaalde termijn) zijn niet van toepassing.
(5) Herroepingsrecht volgens § 3 KSchG:

Heeft de consument zijn contractverklaring niet in de door de opdrachtnemer 
doorlopend bruikbaar juridisch kantoor afgegeven, kan hij de 
contracttoepassing annuleren of zich uit het contract terugtrekken. Deze 
herroeping kan tot aan het ontstaan van het contract of nadien binnen een 
week opgelost worden; de termijn begint te lopen met de uitwerking van een 
document, dat ten minste de namen en aanspreektitels van de 
opdrachtnemers alsook informatie over het herroepingsrecht bevat, aan de 
consument ten vroegste maar niettemin bij het totstandkomen van het 
contract. De consument beschikt niet over het herroepingsrecht 

1. wanneer hij zelf het zakelijke verband met de opdrachtnemer 
of zijn gemachtigden met het oog op het afsluiten van het contract, heeft 
aangegaan,

2. wanneer het totstandkomen van het contract geen 
voorafgaande besprekingen tussen de betrokkenen of hun gemachtigden 
plaatshadden of

3. bij contracten waaronder de wederzijdse dienstverlening 
onmiddellijk moet tot stand komen wanneer zij doorgaans vanuit het kantoor 
van de opdrachtnemer afgesloten worden en de overeengekomen 
vergoeding € 15 niet overstijgt.

De herroeping beantwoordt aan de geldigheid onder schriftelijke vorm. Het 
volstaat wanneer de consument een schriftelijk exemplaar heeft dat zijn 
contractverklaring of deze van de opdrachtnemer bevat, die de 
opdrachtgever met een aantekening teruggeeft waaruit blijkt dat de 
consument het totstandkomen of de handhaving van het contract verwerpt. 
Het volstaat dat de verklaring binnen een week wordt verzonden.

Herroept de consument het contract volgens § 3 KSchG dan moet de 
verbruiker 

1. stap voor stap alle ontvangen dienstverleningen en wettelijke 
rente vanaf de dag van ontvangst terug te betalen en de van de consument 
op de goederen gemaakte noodzakelijke en nuttige kosten terug te storten, 

2. de consument aan de opdrachtnemer de waarde van de 
dienstverleningen te vergoeden, voor zover zij hem een duidelijk en 
overwegend voordeel betekenden.

Volgens §4 sectie 3 KSchG blijven schadeclaims intact.

(6) Prijsopgaven volgens §5 KSchG:

Voor het opstellen van een kostenraming binnen het kader van § 1170a 
ABGB door de opdrachtnemer moet de consument slechts een vergoeding 
betalen wanneer hij vooraf op deze betalingsverplichting worden gewezen. 

Wordt in het contract gebruik gemaakt van een kostenraming, dan wordt 
zijn exactheid gewaarborgd wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk wordt 
verduidelijkt.

(7) Corrigerende maatregelen: Punt 6 wordt uitgebreid:

Is de opdrachtnemer volgens § 932 ABGB verplicht zijn dienstverlening te 
verbeteren of gebreken op te volgen, moet hij deze verplichting uitoefenen 
op de plaats waar hem de zaken werden overhandigd. Is het voor de 
consument haalbaar om de werken en documenten die hem door de 
opdrachtnemer werden toegezonden, te ontvangen, zo kan hij deze 
toezending op eigen risico’s en kosten uitvoeren.

(8) Rechterlijke bevoegdheid: In plaats van punt 14 (3) geldt:

Heeft de consument zijn domicilie in het binnenland of zijn gewoonlijke 
residentie of oefent hij zijn activiteiten uit in het binnenland, dan is in geval 
van klachten volgens §§ 88, 89, 93 lid 2 en 104 lid 1 JN uitsluitend het gerecht 
van zijn woonplaats, gewoonlijke residentie of de plaats van uitoefening van 
activiteiten, bevoegd. 

(9) Contracten voor recurrente uitkeringen:
(a) Contracten waardoor de opdrachtnemer verplicht is zijn diensten 

te verlenen en de consument de verplichting heeft hiervoor te betalen en die 
voor een onbepaalde of bepaalde duur van meer dan een jaar werden 
afgesloten, kunnen door de consument onder toepassing van een opzeg van 
twee maanden na afloop van het eerste jaar, nadien zes maanden, worden 
opgezegd.

(b) Kan het geheel aan dienstverleningen niet worden opgesplitst en 
waarvan de omvang en prijs reeds bij de afsluiting van het contract werden 
bepaald, dan kan de eerste opzegtermijn tot aan het verloop van het tweede 
jaar worden verschoven. In zulke contracten kan de opzegtermijn ten 
hoogste met zes maanden worden verlengd.

(c) Vereist de uitvoering van een bepaald a) genoemd contract 
aanzienlijke kosten van de opdrachtnemer en heeft hij deze aan de 
consument ten laatste bij de afsluiting van het contract medegedeeld, dan 
kunnen onder deze omstandigheden van de in a) en b) vermelde afwijkende 
opzegtermijn en opzegdata overeengekomen worden.

(d) Een opzegging van de consument die niet binnen de termijn valt, 
start bijgevolg na afloop van de kennisgeving van de beëindigingsdatum. 
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Bijlage 4 – Documenten die door verwijzing zijn opgenomen in het Prospectus 

 

Documenten / Informatie  Referentie 

Informatie over de Doelvennootschap 

5.4 Recente ontwikkelingen Persbericht in verband met de voltooiing van de overname van 

FoamPartner 

5.4 Recente ontwikkelingen Persbericht in verband met de overname van de thermische-

isolatieplatendivisie van Gór-Stal 

5.4 Recente ontwikkelingen Persbericht in verband met de trading update van de 

Doelvennootschap voor het eerste kwartaal van 2021 

5.4 Recente ontwikkelingen Persbericht in verband met de jaarresultaten van de 

Doelvennootschap voor het jaar 2020 

5.7 Financiële informatie Het jaarverslag van de Doelvennootschap voor het op 

31 december 2020 afgesloten jaar, voor de volgende delen: 

 Jaarrekening, p. 132; 

 Accountantsverslag over de geconsolideerde 

jaarrekening, p. 232. 

5.7 Financiële informatie Het jaarverslag van de Doelvennootschap voor het op 

31 december 2019 afgesloten jaar, voor de volgende delen: 

 Jaarrekening, p. 138; 

 Accountantsverslag over de geconsolideerde 

jaarrekening, p. 226 

5.7 Financiële informatie Persbericht van de Doelvennootschap betreffende de financiële 

halfjaarresultaten op 30 juni 2020 

5.7 Financiële informatie Persbericht van de Doelvennootschap betreffende de 

jaarresultaten voor het op 31 december 2020 afgesloten jaar 

5.7 Financiële informatie Persbericht van de Doelvennootschap inzake de trading update 

voor het eerste kwartaal van 2021 

5.7 Financiële informatie Persbericht van de Doelvennootschap betreffende de 

herziening van de richtlijnen voor het volledige jaar 2021 

5.7 Financiële informatie Persbericht van de Doelvennootschap betreffende de 

verwachte omzet gedurende het eerste halfjaar van 2021 

5.7 Financiële informatie Persbericht van de Doelvennootschap betreffende de 

halfjaarresultaten op 30 juni 2021 

5.9 Groepsstructuur Het jaarverslag van de Doelvennootschap voor het op 

31 december 2020 afgesloten jaar, p. 186-187 
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DE BIEDER 

 
GREINER AG 

Oostenrijkse aandelenvennootschap (Aktiengesellschaft) 

Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmünster, Oostenrijk  

Handelsregister (Firmenbuch) FN 174160 v 

 

FINANCIEEL ADVISEUR VAN DE BIEDER 

 
BNP PARIBAS FORTIS NV 

Belgische naamloze vennootschap 

Warandeberg 3, 1000 Brussel, België 

Rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) 0403.199.702 

 

JURIDISCH ADVISEURS VAN DE BIEDER 

 
Wat het Belgisch recht betreft  

LINKLATERS LLP 

Limited liability partnership naar Engels recht 

One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Engeland 

Brederodestraat 13, 1000 Brussel, België 

Companies House OC326345 

Rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0888.945.909 

 

Wat het mededingingsrecht betreft  

Schönherr Rechtsanwälte GmbH  

Oostenrijkse besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid  

Schottenring 19, 1010 Wenen, Oostenrijk 

Handelsrechtbank Wenen FN 266331p 

 

Linklaters LLP 

Limited liability partnership naar Engels recht 

One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Engeland 

Brederodestraat 13, 1000 Brussel, België 

Companies House OC326345 

Rechtspersonenregister (Brussel, 

Nederlandstalige afdeling) 0888.945.909 

 

Wat het Oostenrijks recht betreft 

Dorda Rechtsanwälte GmbH 

Oostenrijkse besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid  

Universitätsring 10, 1010 Wenen, Oostenrijk 

Handelsrechtbank Wenen FN 188155z 

Greenlake Legal 

Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH 

Oostenrijkse besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid 

Vorgartenstrasse 206B, 1020 Wenen, 

Oostenrijk 

Handelsrechtbank Wenen FN 510344g 
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	Er dient te worden opgemerkt dat, aangezien het bestendig-groeipercentage (PGR) gekoppeld is aan de inflatie, het onwaarschijnlijk is dat een hoger PGR zich op hetzelfde moment zou voordoen als een lagere WACC. Zelfs in geval van hogere inflatie is he...
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	6.3.2 Rechtvaardiging van de Biedprijs per Inschrijvingsrecht
	6.4 Verloop van het Bod
	6.4.1 Indicatief tijdschema
	6.4.2 Verwerving van Effecten buiten het kader van het Bod
	6.4.3 Aanvaardingsperiode
	(i) Initiële Aanvaardingsperiode
	(ii) Verlenging van de Initiële Aanvaardingsperiode

	6.4.4 Heropening van het Bod
	(i) De Bieder en haar Verbonden Personen verwerven minder dan 90% van de Aandelen van de Doelvennootschap – Mogelijkheid van vrijwillige heropening van het Bod
	(ii) De Bieder en haar Verbonden Personen verwerven minstens 90% van de Aandelen van de Doelvennootschap – Verplichte heropening van het Bod
	(iii) De Bieder en haar Verbonden Personen verwerven minstens 95% van de Aandelen van de Doelvennootschap – Heropening als Uitkoopbod
	(iv) Schrapping van de notering
	(v) Recht te verkopen


	6.5 Intenties van de Bieder
	6.5.1 Doelstellingen van de Bieder
	6.5.2 Redenen voor het Bod
	 De markt voor soepelschuim is onderverdeeld in comfort en technische schuimen. Greiner is een solide speler in comfortschuimen, terwijl Recticel een solide speler in technisch schuim is. In hardschuim is Recticel ook een sterke speler in isolatie, e...
	 De NEVEON-divisie is de recente consolidatie van alle soepelschuimmerken van Eurofoam onder Greiner’s Foam Division. De Bieder startte dit in januari 2021 op om de productie en ontwikkeling van zijn productaanbieding te stroomlijnen, de synergiën te...
	 Na inventarissering van de volledige buy-out van Eurofoam en nauw te hebben samengewerkt met vroegere werknemers van Eurofoam heeft Greiner een speciaal antibacterieel schuim ontwikkeld, dat het comfort en de hygiëne van kussens en bekledingen voor ...
	 Met Recticel wint Greiner nieuwe groeikansen via schaalbare O&O-capaciteiten. Door samen te werken in O&O kunnen de twee bedrijven nieuwe aanvullende producten, verbeterde processen en een uitgebreid assortiment aanbieden aan klanten in Europa en we...
	 Met Greiner verwerft Recticel een sterke, op de lange termijn gerichte partner om de strategie van Recticel te versnellen, nog grotere waarde te bieden voor klanten en werknemers, en haar aanwezigheid op meer markten te versterken.
	 In Europa heeft Greiner een sterkere aanwezigheid in het oosten en zuiden, terwijl Recticel een sterkere voetafdruk heeft in het westen. Wereldwijd heeft Greiner een sterkere aanwezigheid in regio's zoals bepaalde markten in Afrika, terwijl Recticel...
	 Greiner heeft ook een goede stroomafwaartse kennis van de toepassingen die schuim vereisen. Samen kunnen de twee bedrijven de regionale behoeften van de klanten beter dekken en kunnen ze een ruimere keuze en innovatieve oplossingen aanbieden.
	6.5.3 Greiner’s intenties met betrekking tot Recticel
	(i) Recticel’s positie binnen Greiner na de geslaagde voleindiging van het Bod
	(ii) Impact op de werkgelegenheid binnen Recticel
	(iii) Impact op de corporate governance van Recticel
	(iv) Dividendbeleid
	(v) Intenties van Greiner met betrekking tot de statuten van Recticel
	(vi) Voordelen voor de Effectenhouders
	(vii) Intenties van Greiner tegenover Recticel in het licht van de resultaten van het standpunt van de mededinginsautoriteiten

	Het concentratiecontroleproces van de Europese Commissie kan als volgt worden samengevat:
	(i) De Europese Commissie kan in een Fase I-beschikking besluiten om de verwerving van zeggenschap over Recticel door Greiner onvoorwaardelijk goed te keuren of om deze goed te keuren onder voorbehoud van remediërende maatregelen.
	(ii) Indien de Europese Commissie Fase II zou inleiden, zal zij binnen 90 werkdagen na de datum waarop de procedure is ingeleid, een beschikking over Fase II geven. Deze termijn kan worden verlengd.
	(iii) In het hypothetische scenario dat de Europese Commissie Fase II zou inleiden en Greiner zou besluiten om aan het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode af te zien van de opschortende voorwaarde ter goedkeuring van Fase I, is het mogelijk dat ...
	(iv) In dat verband is het mogelijk dat een verplichting tot het uitbrengen van een verplicht overnamebod voor het overschrijden van de 30%-drempel, zoals bepaald in artikel 50 van het Overnamebesluit, in werking zou treden. Greiner kan immers het onw...
	(i) Europese Commissie: zoals vermeld, streeft Greiner naar een formele aanmelding in de eerste helft van oktober 2021. Een goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie in Fase I zal dus naar verwachting eind november 2021 of begin december 2021 ...
	(ii) Marokko: de herzieningsperiode voor een goedkeuringsbeschikking in Fase I zonder toezeggingen is 60 kalenderdagen na de bevestiging door de Raad voor de Mededinging dat de indiening volledig is. Om een zo goed mogelijke inschatting te geven, word...
	(viii) Intenties van Greiner betreffende andere stakeholders, zoals de klanten, leveranciers en gepensioneerde werknemers van Recticel
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	(a) de Bieder heeft de intentie alle Effecten in de Doelvennootschap te verwerven, en meer specifiek alle uitstaande Effecten uitgegeven door de Doelvennootschap, via de combinatie van het Bod en de Overnameovereenkomst. Zoals beschreven in Hoofdstuk ...
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	(c) het Bod en haar algemene voorwaarden beantwoorden aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Overnamewet en het Overnamebesluit. De Bieder is van mening dat deze voorwaarden, in het bijzonder de Biedprijs, van dien aard zijn dat de Bieder...
	(d) de Bieder verbindt er zich toe, wat hem betreft, haar best te doen om het Bod tot een goed einde te brengen;
	(e) de Loketinstelling centraliseert de ontvangst van de Aanvaardingsformulieren, hetzij direct of indirect, en zorgt voor de betaling van de Biedprijs (zie Hoofdstuk 6.9 van dit Prospectus).
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	7 Fiscale behandeling van het Bod
	7.1 Voorafgaande opmerkingen
	(a) een ingezeten natuurlijke persoon betekent een persoon die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting (dat wil zeggen een natuurlijke persoon met een woonplaats of zetel van zijn vermogen in België of een daarmee gelijkgestelde persoon volg...
	(b) een ingezeten vennootschap betekent een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting (dat wil zeggen een vennootschap waarvan de belangrijkste vestiging, of de bestuurs- of administratieve zetel in België gevestigd is en...
	(c) een ingezeten rechtspersoon betekent een rechtspersoon onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting (dat wil zeggen een andere rechtspersoon dan een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, waarvan de hoofdv...
	(d) een inwoner betekent een ingezeten natuurlijke persoon, een ingezeten vennootschap of een ingezeten rechtspersoon;
	(e) een niet-ingezetene betekent elke persoon die geen Belgische inwoner is.
	7.2 Belasting op de overdracht van Aandelen
	7.2.1 Ingezeten natuurlijke personen
	7.2.2 Ingezeten rechtspersonen
	7.2.3 Ingezeten vennootschappen
	(a) de belastingvoorwaarde: de voorwaarden met betrekking tot de belasting van de onderliggende uitgekeerde inkomsten zoals beschreven in artikel 203 WIB zijn vervuld;
	(b) de voorwaarde van deelneming: de ingezeten vennootschap moet een minimumbelang hebben dat ten minste 10% van het maatschappelijk kapitaal van de Doelvennootschap vertegenwoordigt of een deelneming in de Doelvennootschap met een aanschaffingswaarde...
	(c) de voorwaarde van permanentie: de Aandelen moeten in volle eigendom gehouden worden gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar.
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	7.3 Belasting op de overdracht van Inschrijvingsrechten
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	(ii) Uitoefening van Inschrijvingsrechten tijdens het Bod
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	7.4 Taks op de beursverrichtingen

	BIJLAGE 1 – AANVAARDINGSFORMULIER
	(i) ik akkoord ga met de voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in het Prospectus;
	(ii) ik ermee akkoord ga aan de Bieder de Aandelen over te dragen die zijn opgegeven in dit Aanvaardingsformulier, die ik integraal in mijn bezit heb, overeenkomstig de voorwaarden van het Prospectus, tegen de Biedprijs per Aandeel die overeenstemt me...
	(iii) ik mijn Aandelen overdraag volgens de aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het Prospectus; en
	(iv) ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen, zijn opgenomen in dit Aanvaardingsformulier overeenkomstig het Prospectus.
	(a) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier moet worden verzonden naar de Loketinstelling op het e-mailadres cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, in overeenstemming met de toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het Prospectus (Hoofdst...
	(b) ik naar behoren gemachtigd ben om mijn Aandelen over te dragen en dat alle vereiste vergunningen, formaliteiten of procedures die in dit kader vereist zijn, naar behoren en succesvol zijn verkregen, aanvaard, vervuld en/of uitgevoerd;
	(c) (i) als de Aandelen de eigendom zijn van twee of meer personen, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk door al deze personen moet worden ondertekend; (ii) als de Aandelen het voorwerp uitmaken van een recht van vruchtgebruik, het Aanvaardingsformul...
	(d) de aanvaarding van het Aanbod geen kosten met zich meebrengt in mijn hoofde, voor zover dit Aanvaardingsformulier rechtstreeks bij de Loketinstelling wordt gedeponeerd;
	(e) de aanvaarding van het Bod die tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is geformuleerd kan worden ingetrokken gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode mits schriftelijke kennisgeving rechtstreeks aan de Loketinstelling, met vermelding van het aan...
	(f) de Bieder de taks op beursverrichtingen ten laste zal nemen.
	(i) ik akkoord ga met de voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in het Prospectus;
	(ii) ik ermee akkoord ga aan de Bieder de Aandelen over te dragen die zijn opgegeven in dit Aanvaardingsformulier, die ik integraal in mijn bezit heb, overeenkomstig de voorwaarden van het Prospectus over te dragen tegen de Biedprijs die overeenstemt ...
	(iii) ik mijn Aandelen overdraag overeenkomstig de aanvaardingsprocedure beschreven in het Prospectus; en
	(iv) ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met betrekking tot de overdracht van mijn Aandelen, zijn opgenomen in dit Aanvaardingsformulier overeenkomstig het Prospectus.
	(a) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier in tweevoud dient te worden neergelegd, in overeenstemming met de toepasselijke aanvaardingsprocedure, zoals beschreven in het Prospectus (Hoofdstuk 6.7.1), bij de loketinstelling of bij een andere fina...
	(b) ik naar behoren gemachtigd ben om mijn Aandelen over te dragen en dat alle vergunningen, formaliteiten of procedures naar behoren en met succes zijn verkregen, afgewerkt en/of uitgevoerd;
	(c) (i) als de Aandelen de eigendom zijn van twee of meer personen, het Aanvaardingsformulier gezamenlijk door al deze personen moet worden ondertekend; (ii) als de Aandelen bezwaard zijn met een recht van vruchtgebruik, het Aanvaardingsformulier geza...
	(d) de aanvaarding van het Aanbod in mijn hoofde geen kosten met zich meebrengt, op voorwaarde dat (i) ik mijn Aandelen rechtstreeks bij de Loketinstelling voorleg, en (ii) mijn gedematerialiseerde Aandelen geboekt staan op een rekening bij de Loketin...
	(e) ik persoonlijk alle kosten zal dragen die kunnen worden aangerekend door een financiële tussenpersoon andere dan de Loketinstelling;
	(f) de aanvaarding van het Bod dat tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is geformuleerd, kan worden ingetrokken tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode mits schriftelijke kennisgeving rechtstreeks gericht aan de financiële tussenpersoon bij wie ik ...
	(g) de Bieder de taks op beursverrichtingen ten laste zal nemen.
	(i) ik akkoord ga met de voorwaarden van het Aanbod zoals uiteengezet in het Prospectus;
	(ii) ik ermee akkoord ga aan de Bieder de Inschrijvingsrechten die zijn geïdentificeerd in dit Aanvaardingsformulier, die ik integraal in mijn bezit heb, overeenkomstig de bepalingen van het Prospectus over te dragen, tegen de volgende Biedprijs per I...
	(iii) ik mijn Inschrijvingsrechten overdraag overeenkomstig de aanvaardingsprocedure beschreven in het Prospectus; en
	(iv) ik erken dat alle garanties en verplichtingen waarmee ik geacht word in te stemmen met betrekking tot de overdracht van mijn Inschrijvingsrechten, zijn opgenomen in dit Aanvaardingsformulier overeenkomstig het Prospectus.
	(a) om geldig te zijn, dit Aanvaardingsformulier moet worden verzonden naar de Loketinstelling op het volgende e-mailadres cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, conform de toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het Prospectus (Hoofdstuk 6.7...
	(b) ik naar behoren gemachtigd ben om mijn Inschrijvingsrechten over te dragen en dat alle vergunningen, formaliteiten of procedures die in dit kader vereist zijn, naar behoren en met succes zijn verkregen, aanvaard, afgewerkt en/of uitgevoerd;
	(c) er geen kosten voor mij zijn voor het aanvaarden van het Bod als dit Aanvaardingsformulier rechtstreeks bij de Loketinstelling wordt ingediend;
	(d) de aanvaarding van het Bod tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode geformuleerd, kan worden ingetrokken tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode mits schriftelijke kennisgeving rechtstreeks gericht aan de Loketinstelling, met vermelding van het aan...
	(e) de Bieder de taks op beursverrichtingen op zich zal nemen.
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