PERSBERICHT
Bekendmaking bij toepassing van artikel 7:97, §4/1 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
Ieper, 13 juli 2022 – 17.40 uur CET

MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:97 VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (HET “WVV”)
In het gezamenlijk persbericht van 8 juli 2022 om 08.15 uur CET hebben Tessenderlo Group
(Tessenderlo Group nv, Euronext: TESB) en Picanol Group (Picanol nv, Euronext: PIC) hun voornemen
bekendgemaakt om de groepsstructuur te combineren in één industriële groep.
In het kader van de voorgestelde transactie zullen de heren Luc Tack en Patrick Steverlynck
rechtstreeks of onrechtstreeks de aandelen Picanol Group in hun bezit inbrengen in een vrijwillig
openbaar ruilbod uitgebracht door Tessenderlo Group, waarbij ook aan de overige Picanol Group
aandeelhouders (free float: 10,66%) de mogelijkheid zal worden geboden om tegen dezelfde
ruilverhouding, waarbij 1 aandeel Picanol Group geruild kan worden tegen 2,43 aandelen Tessenderlo
Group, rechtstreeks aandeelhouder te worden van Tessenderlo Group.
De onafhankelijke bestuurders van Picanol Group hebben, conform het Overname KB, Degroof
Petercam aangesteld als onafhankelijk expert om een expertverslag voor te bereiden over de
voorgestelde ruilvoet in het ruilbod. De voorbereiding door Degroof Petercam is gaande. Het verslag
zal worden opgenomen in het prospectus dat Tessenderlo Group bij de FSMA zal indienen en dat na
goedkeuring zal worden bekendgemaakt.
In het kader van de voorgestelde transactie hebben Picanol Group, Verbrugge nv, Tessenderlo Group,
Artela nv, de heer Luc Tack, Manuco International nv en Symphony Mills nv hun respectieve rechten
en verplichtingen met betrekking tot, en de modaliteiten en de voorwaarden van, de voorgestelde
transactie vastgelegd door de ondertekening van een integratieprotocol (het “Integratieprotocol”) op
7 juli 2022, dat voorafgaand door de raad van bestuur van Picanol Group werd goedgekeurd.
De heer Luc Tack controleert Artela nv en Symphony Mills nv die op heden respectievelijk 68,47%
en 25,84% van de aandelen in Picanol Group houden en is daarnaast CEO van Picanol Group. De heer
Luc Tack voert aldus via voornoemde vennootschapen en zijn CEO-schap zeggenschap uit over
Picanol Group. Manuco International nv heeft een significante deelneming in Picanol Group.
Tessenderlo Group en Verbrugge nv maken deel uit van Picanol Group. Elk van voornoemde
vennootschappen en de heer Luc Tack zijn partijen bij het Integratieprotocol en kwalificeren
(mogelijk) op basis van het voorgaande als verbonden partijen in de zin van de internationale
standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG) 1606/2002
en vallen mogelijk niet onder één van de uitzonderingen van artikel 7:97 WVV. Om die reden werd
de belangenconflictenprocedure van artikel 7:97 WV toegepast, in zoverre toepasselijk, op (1) het
toetreden tot het Integratieprotocol door Picanol Group met betrekking tot de voorgestelde
transactie, en (2) het aanvaarden van een bevestigend due diligence onderzoek op Picanol Group
door Tessenderlo Group (“Bevestigend DD Onderzoek”) en opzetten van een elektronische
dataroom in dit verband alsook enige andere voorwaarden van het Integratieprotocol die
verplichtingen zouden creëren voor Picanol Group en binnen het toepassingsgebied zouden vallen
van artikel 7:97 WVV (de “Beslissingen”). Hiertoe heeft de raad van bestuur van Picanol Group een
ad hoc comité bestaande uit de vier onafhankelijke leden van de raad van bestuur van Picanol Group
(het “Comité”) opgericht en verzocht om advies uit te brengen in toepassing van artikel 7:97 WVV.
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Het Comité heeft de Beslissingen beoordeeld en hierover op 6 juli 2022 advies uitgebracht aan de raad
van bestuur van Picanol Group overeenkomstig artikel 7:97, §3 WVV, voor zover toepasselijk. De raad
van bestuur van Picanol Group heeft daarop, op 7 juli 2022, beslist om de Beslissingen goed te keuren
en heeft deze Beslissingen overgemaakt aan de commissaris van Picanol Group conform artikel 7:97,
§3 WVV.
Op advies van het Comité, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat de Beslissingen in het belang
waren van Picanol Group, en wel om de volgende redenen:
▪

Het Integratieprotocol bevat een billijk en marktconform kader voor de respectieve rechten
en verplichtingen van Picanol Group en Tessenderlo Group in het kader van een verrichting
van de grootte en belang van het voorgenomen ruilbod, waaronder (i) een beschrijving van de
beperkte doch gebruikelijke verplichtingen voor Picanol Group om bepaalde documentatie in
het kader van het ruilbod voor te bereiden, (ii) het recht om de 3,8% aandelen van Rieter
Holding AG te verkrijgen vanwege Luc Tack en Symphony Mills nv en de verbintenis om een
algemene vergadering van Picanol Group bijeen te roepen voor doeleinden van deze inbreng,
(iii) wederzijdse rechten en plichten om mee te werken aan het verkrijgen van een fiscale ruling
en mededingingsrechtelijke en andere reglementaire goedkeuringen, en (iv) de plicht voor
Picanol Group om Tessenderlo Group toe te laten een markconform en vertrouwelijk due
diligence-onderzoek op Picanol Group uit te voeren, en het recht om ook zulks eveneens te
doen op Tessenderlo Group.

▪

Beide vennootschappen verschaffen ook garanties aan elkaar in het kader van het
Integratieprotocol die enerzijds gebruikelijk zijn en anderzijds beperkt in omvang en ertoe
strekken zich ervan te vergewissen dat er geen waardeverminderende evenementen zijn die
de billijkheid van de ruilvoet eventueel zouden aantasten.

▪

Het Integratieprotocol voorziet daarnaast in voldoende contractuele mogelijkheden voor
Picanol Group en diens raad van bestuur om het Integratieprotocol te beëindigen en/of hun
steun aan de voorgestelde transactie en het ruilbod in te trekken op basis van het Degroof
Petercam advies over het ruilbod, zoals hiervoor beschreven, of in het geval van bepaalde
negatieve ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de voorgestelde transactie.
Tessenderlo Group bezit over gelijkaardige rechten.

▪

Het toetreden tot het Integratieprotocol zal een zeer beperkte kost met zich meebrengen die
niet opweegt tegen de voordelen die een succesvolle transactie met zich zou meebrengen,
zoals de hogere liquiditeit voor de aandeelhouders van Picanol Group en een duidelijkere
aflijning, intern en extern, van de activiteiten van Picanol Group, dit alles zonder impact op
werkgelegenheid. Bovendien zouden de kosten van het Bevestigend DD Onderzoek beperkt
blijven tot het organiseren van het onderzoek zelf, de tijd die management zal besteden aan
het onderzoek en de kosten verbonden aan de bijstand door externe raadslieden en andere
adviseurs. Het Comité schat dat de kosten van dergelijk onderzoek ruim onder een totaalkost
van 1% van het geconsolideerd netto-actief blijven. In het algemeen zijn de voorwaarden en
modaliteiten zoals opgenomen in het Integratieprotocol marktconform en gebruikelijk,
scheppen zij geen (financieel) onevenwicht tussen de partijen en houden de Beslissingen
weinig risico of kost in voor Picanol Group.

▪

De Beslissingen zijn in lijn met het algemeen beleid van Picanol Group en vormen een
gebruikelijke stap in het kader van het proces van de voorgestelde transactie die zowel het
Comité als de raad van bestuur van Picanol Group heeft geanalyseerd als zijnde in het
algemene vennootschapsbelang van Picanol Group zelf.

De ruilvoet zelf maakt geen deel uit van de Beslissingen onderhevig aan voornoemd artikel 7:97 WVV
vermits deze onderworpen is aan het expertverslag van Degroof Petercam. Het Comité zal zich hier
opnieuw over kunnen uitspreken op het moment waarop de raad van bestuur de beslissing zal nemen
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om het ruilbod in te dienen bij de FSMA, op basis van de bijkomende informatie die op dat moment
beschikbaar is over het bod wat betreft de aangewende waarderingsmethodes. De inbreng van de
aandelen Rieter Holding AG zal, op een later ogenblik, eens het expertverslag van Degroof Petercam
beschikbaar is, worden onderworpen aan een advies krachtens artikel 7:97 WVV. Het is de bedoeling
van partijen dat de volledige integratie in werking kan treden vanaf 1 januari 2023.
Het algemene besluit van het advies van het Comité met betrekking tot de Beslissingen in toepassing
van artikel 7:97 WVV, hetwelk door de raad van bestuur van Picanol Group wordt gevolgd, is hieronder
opgenomen:
“Op grond van de hierboven uiteengezette overwegingen, is het Comité van oordeel dat de
Voorgestelde Beslissingen om toe te treden tot het Integratieprotocol en akkoord te gaan met het
Bevestigend DD Onderzoek, niet van die aard zijn dat ze voor de Vennootschap een nadeel inhouden
dat, in het licht van haar huidig beleid, kennelijk onrechtmatig zou zijn.
Voorts is het Comité van mening dat de Voorgestelde Beslissingen in het algemeen
vennootschapsbelang van de Vennootschap zijn, en het onwaarschijnlijk is dat de Voorgestelde
Beslissingen zouden leiden tot nadelen voor de Vennootschap die niet zouden worden gecompenseerd
door de voordelen van de Voorgestelde Beslissingen voor de Vennootschap.”
Het besluit van de commissaris van Picanol Group in toepassing van artikel 7:97 WVV is hieronder
opgenomen:
“Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het Comité
van onafhankelijke bestuurders dd. 6 juli 2022 en in de notulen van het bestuursorgaan dd. 7 juli 2022
hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten,
getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van
onze opdracht.”
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Over Picanol Group
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw,
landbouw, voeding, energie, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige
industriële markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële
en verbruikersmarkten. In 2021 realiseerde Picanol Group een geconsolideerde omzet van 2,7 miljard EUR.
Picanol Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels
(PIC).
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.picanolgroup.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige gebeurtenissen
op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen be trekking op bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group en Picanol verstrekken de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien
vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen
toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group en Picanol aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door
Tessenderlo Group en/of Picanol zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplichten zij zich op geen enkele wijze tot het
corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven
persbericht.
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