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De raad van bestuur van Ontex wijst unaniem
een gewijzigde indicatie van interesse van PAI
af en beschouwt de zaak als gesloten

Aalst-Erembodegem (België), 3 september 2018 – Ontex Group NV (“Ontex”
of de “Vennootschap” / Euronext: Ontex) geeft een update omtrent het
ongevraagd en niet-bindend voorstel met betrekking tot een mogelijk bod in
cash op de uitstaande aandelen van Ontex door PAI Partners SAS (“PAI”).
De raad van bestuur van Ontex bevestigt dat het een geüpdatete indicatie van interesse
heeft ontvangen van PAI, die als finaal werd bestempeld en waarvan de waarde lager
lag dan hun eerdere voorstel. De raad van bestuur van Ontex heeft unaniem besloten
dat het een bod tegen dergelijke voorwaarden niet kon aanbevelen en dat het de zaak
als gesloten beschouwt. In het licht daarvan heeft PAI Ontex op de hoogte gebracht
dat het de zaak ook als gesloten beschouwt.
De raad van bestuur behoudt het volle vertrouwen in de strategie van het management
en is ervan overtuigd dat deze strategie aantrekkelijke lange termijn groei zal realiseren
voor de aandeelhouders van Ontex. De H1 2018 resultaten van Ontex, die werden
bekendgemaakt op 26 juli, toonden een duidelijke vooruitgang aan wat betreft de
prioriteiten van de Vennootschap voor 2018, met een blijvende sterke vraag voor onze
producten, de eerste tekenen van verbeteringen in Brazilië, een positieve prijs/product
mix en een sequentiële verbetering van de marges in het tweede kwartaal ondanks
stijgende inputkosten en wisselkoerstegenwind.
De voorzitter van de raad van bestuur van Ontex, Luc Missorten: “De raad van bestuur
heeft het volste vertrouwen in de strategie van de groep en onze recente resultaten
tonen aan dat er een duidelijke vooruitgang wordt gemaakt. De benadering door PAI
heeft ons voornemen om sneller waarde te leveren versterkt. De raad van bestuur is
een grondige beoordeling aan het uitvoeren van de beschikbare opties om het leveren
van waarde voor onze aandeelhouders te versnellen. De raad van bestuur verwacht
deze beoordeling af te ronden tegen het einde van Q4 2018.
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Over Ontex
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne,
met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en
volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen
via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net
als via andere toonaangevende retailermerken.
Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex en we zijn aanwezig in
22 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en
de STOXX® Europe 600-index.
Om het laatste nieuws bij te houden, bezoek www.ontexglobal.com of volg ons op LinkedIn.
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