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Ontex Group NV kondigt de verdere verenging 

van de prijsvork van haar beursgang en de 

beëindiging van de aanbieding aan particulieren 

in België aan 

 

Deze aankondiging is geen prospectus en potentiële beleggers mogen de effecten waarnaar in 

deze aankondiging wordt verwezen uitsluitend kopen op basis van de informatie opgenomen in 
het prospectus. Een belegging in Ontex Group NV aandelen houdt aanzienlijke risico’s en 

onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele prospectus te lezen, en dienen, in het 

bijzonder, “Risicofactoren” te raadplegen vanaf pagina 16 van de samenvatting van het 
Prospectus, en vanaf pagina 28 van het Prospectus voor een bespreking van bepaalde factoren 

die in acht moeten worden genomen met betrekking tot een belegging in de aandelen. Al deze 
factoren dienen in acht te worden genomen alvorens te beleggen in de aandelen. In het 

bijzonder dienen potentiële beleggers er zich van bewust te zijn dat we een hoge schuldgraad 
hebben. Per 31 maart 2014 bedroeg onze netto financiële schuld 862,1 miljoen EUR en onze 

verhouding netto financiële schuld tegenover eigen vermogen (“net financial debt to equity 

ratio”) bedroeg 2,3:1. Bijgevolg dienen potentiële beleggers in het bijzonder aandacht te 
hebben voor de risicofactoren getiteld “De aandelen van bepaalde van onze 

dochtervennootschappen en bepaalde van onze activa zijn in pand gegeven ten gunste van 
onze schuldeisers, en als wij niet in staat zijn om onze verplichtingen onder de Senior Secured 

Obligaties en/of de Revolving Credit Facility na te komen, zullen onze schuldeisers het recht 

hebben om het onderpand die deze verplichtingen dekt, uit te winnen” “Onze aanzienlijke 
schuldgraad en betalingsverplichtingen onder krediet zouden onze activiteiten ongunstig 

kunnen beïnvloeden” en “Wij zijn onderworpen aan beperkende schuld verplichtingen die 
beperkingen kunnen opleggen aan ons vermogen om onze toekomstige activiteiten en 

kapitaalbehoeften te financieren”. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het 
economische risico van een belegging in de aandelen te dragen en dienen in staat te zijn om 

een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. 

 

Erembodegem (Aalst), België, 23 juni 2014 – Ontex Group NV (“Ontex” of de “Vennootschap”) 

kondigt vandaag, in overeenstemming met de mogelijkheid voorzien in het hoofdstuk “de 

Aanbieding” van haar prospectus voor de beursgang gedateerd op 11 juni 2014, een verdere 

verenging van de prijsvork aan van tussen 17,50 EUR en 18,50 EUR naar tussen 18,00 EUR en 

18,50 EUR per aandeel. De beursgang, met inbegrip van de mogelijkheid tot overtoewijzing, 

valt binnen deze herziene prijsvork. Het kondigt eveneens aan dat de aanbieding aan 

particuliere beleggers in België vandaag werd beëindigd, overeenkomstig de verwachting 

vermeld in haar prospectus voor de beursgang gedateerd op 11 juni 2014. De institutionele 

aanbieding zal eindigen op 24 juni 2014 en een persbericht over de finale prijs en resultaten 

van de beursgang zal naar verwachting in de avond (CET) van 24 juni 2014 worden 

uitgegeven. 
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_______________________________________________ 

Het Prospectus is beschikbaar voor beleggers in België in het Engels en het Nederlands. De samenvatting van het Prospectus is 

beschikbaar in het Frans. Het Prospectus wordt kosteloos ter beschikking gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van 

de Vennootschap, gelegen te Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België en kan door particuliere beleggers in 

België op verzoek worden verkregen bij het KBC Telecenter op het nummer +32 3/283.29.70 of Petercam NV/SA op het nummer 

+32 2/229.64.46. 

 

Het Prospectus is ook beschikbaar voor beleggers in België in het Engels en het Nederlands, en de samenvatting van het 

Prospectus is beschikbaar in het Frans, op de volgende websites: www.ontexglobal.com; www.petercam.com; 

www.kbcsecurities.be en www.kbc.be/ontex. 

 

______________________________________________________ 

O ntex Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Korte Keppes traat  21/31, 9320 Erembodegem 

(A als t), België, en ingeschreven in het rechtspersonenregis ter (Gent –  afdeling Dendermonde) onder nummer 0550.880.915, neemt 

verantwoordelijkheid op voor de informatie in deze aankondiging. 

 

Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, UBS Limited, J.P . Morgan Securities plc., TPG C apital BD, LLC , KBC  Securities  NV /SA  en 

P etercam NV/SA treden exclusief op voor de V ennootschap en de V erkopende Aandeelhouders en voor niemand anders  in verband met  de beursgang. 

Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden jegens  andere partijen dan de V ennootschap en de V erkopende A andeelhouders  voor het vers tre kken 

van bescherming aan hun respec tievelijke c liënten en het vers trekken van advies  in het kader van de beursgang.   

 

Noch Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, UBS Limited, J.P . Morgan Securities plc., TPG Capital BD, LLC, KBC Securi ties  NV /SA  

of P etercam NV/SA, noch enige van hun respectievelijke bes tuurders , leidinggevenden, werknemers , adviseurs  of vertegenwo ordigers , aanvaardt 

enige vorm van verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor, of geeft enige uitdrukkelijke of implic iete verklaring of garantie  met betrekking tot de 

waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (noch of al dan niet enige informatie werd weggelaten uit deze 

aankondiging) of enige andere informatie met betrekking tot de V ennootschap, de V erkopende A andeelhouders , hun respec tievelij ke 

dochtervennootschappen of verbonden ondernemingen, zij het mondeling, schriftelijk, of in visuele of elektronische vorm, en op welke wijze ook 

overgedragen of beschikbaar gemaakt of voor elke vorm van schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de aankondiging of haar inhoud 

of op een andere manier voortvloeit in het kader ervan. 

 

Deze aankondiging mag niet worden verspreid of gepubliceerd in enige jurisdictie buiten België, behalve in omstandigheden die tot naleving van de 

toepasselijke wetgeving en reglementering zouden leiden. 

 

Deze documentatie mag niet worden verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de V erenigde Staten. Deze documentatie vormt geen (deel 

van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effec ten in de V erenigde Staten. De hierin vermelde effec ten zijn niet en zullen niet worden 

geregis treerd onder de U .S. Securities  A c t en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de V erenigde Staten, behalve kracht ens  een 

vrijs telling van de regis tratievereis ten onder de Securities  A c t. E r zal geen publieke aanbieding van de effec ten gedaan wo rden in de V erenigde 

Staten. 
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Deze aankondiging is  uitsluitend gericht aan en bes temd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), andere dan België, 

die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de P rospe ctusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals  gewijzigd, inc lus ief Richtlijn 

2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lids taat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lids taat van de EER (de 

“P rospectusrichtlijn”) (“Gekwalificeerde Beleggers”). Bovendien wordt deze aankondiging in het V erenigd Koninkrijk (de “UK”) enkel verspreid onder 

en gericht aan Gekwalificeerde Beleggers (i) die profess ionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die valle n onder artikel 19(5) 

van de Financ ial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) O rder 2005, zoals  gewijzigd (het “O rder”) en Gekwalificeerde Be leggers  die 

vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het O rder, en (ii) aan wie het op een andere rechtmatige ma nier kan worden gecommuniceerd. 

 

Deze aankondiging is  niet bes temd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, de V erenigde Staten, C anada, A us tralië of Japan. 

 

De inhoud van deze aankondiging omvat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of als  zodanig beschouwd kunnen worden. Deze 

toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte begrippen, zoals  de woorden “meent”, “raamt”, 

“antic ipeert”, “verwacht”, “neemt voor”, “kan”, “zal”, “is  van plan”, “blijven”, “doorlopend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “doel”, “zoeken” of 

“dienen” en zij omvatten verklaringen die de V ennootschap opstelt in verband met de beoogde resultaten van haar s trategie. Door hun aard houden 

toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen 

geen waarborg inzake toekomstige resultaten inhouden. De werkelijke resultaten van de V ennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de 

voorspelde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. de V ennootschap aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiek 

aan te passen of te herzien, tenzij indien zij daar wettelijk toe verplicht is . 

 

De datum waarop de notering op Euronext Brussel voltooid wordt, kan worden beïnvloed door fac toren zoals de marktomstandigheden. E r kan geen 

waarborg worden gegeven dat deze notering zal plaatsvinden en u mag uw financ iële bes lis s ingen niet baseren op de voornemens  van de 

V ennootschap in verband met de notering in dit s tadium. Investeringen waar deze aankondiging betrekking op heeft, kunnen de belegger blootstellen 

aan een aanzienlijk ris ico van verlies  van het volledige geïnves teerde bedrag. P ersonen die zulke inves teringen overwegen, di enen advies  in te 

winnen bij een bevoegde persoon die gespecialiseerd is  in het vers trekken van advies  voor dergelijke beleggingen. Deze aankon diging vormt geen 

aanbeveling in verband met de aanbieding. De waarde van de A andelen kan zowel dalen als  s tijgen. P otentiële beleggers  dienen een profess ioneel 

adviseur te raadplegen inzake de geschiktheid van het aanbod voor de betrokkene. 
 


