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Ontex bevestigt verkennende besprekingen met AIP over mogelijke 
bedrijfscombinatie met Attindas 

 
Aalst-Erembodegem, België, 11 mei 2022 – Ontex Group NV ("Ontex" of de "Onderneming"), een toonaangevende 
internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, heeft kennisgenomen van de recente speculaties 
in de pers en bevestigt dat het verkennende besprekingen voert met American Industrial Partners ("AIP") over een 
mogelijke transactie die tot een bedrijfscombinatie met Attindas, een portefeuillebedrijf van AIP, zou kunnen leiden. Deze 
besprekingen bevinden zich in een vroeg stadium en er werd nog geen overeenstemming bereikt over de structuur of de 
voorwaarden van een mogelijke transactie. Er bestaat geen zekerheid dat een dergelijke overeenkomst zal worden 
bereikt of, indien dat het geval is, op welke voorwaarden.  

Ontex zal, in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen, de markt informeren indien en wanneer het daartoe 
verplicht is. 

*** 

Inlichtingen 
 Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com 

 Media Caroline De Wolf +32 478 93 43 93 corporate.communications@ontexglobal.com 

 

Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise 
in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in 
meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. 
Wereldwijd werken er ongeveer 9.000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. 
De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte 
te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en 
YouTube. 
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